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پیشگفتارویراستسوم

بـا همـه ی فـراز و نشـیب ها، در نهایـت ویراسـت جدیـدی )سـوم( از آشـنایی بـا 
معرفت شناسـی آماده شـد و خوشـنودم که اکنون آن را به خواننده ی گرامی ام تقدیم 
می کنم. از آماده سـازی ویراسـت دوم کتاب حدود چهارده سال می گذرد و اعتراف 
می کنـم بازگشـت دوبـاره به این کتاب از دشـوارترین کارهایی بود کـه تاکنون انجام 
داده ام. وقتی ایده ی اولیه ی کار مطرح شد، گمان می کردم با یکیـ  دو ماه کار کتاب 
را ویرایش می کنم اما در عمل چنین نشـد و کار و توان بسـیار بیشـتری از پیش بینی 
قبلی صرف انجام تغییرات شد. بی فایده نیست اگر به بعضی از ویژگی های ویراست 
سـوم اشـاره ای بکنم؛ هم سـازماندهی فصل های کتاب در سـنجش با دو ویراست 
قبلـی اندکی متفاوت شـده و هم در هر فصل به تناسـب تغییرهـای محتوایی انجام 

گرفته است. 
بعضی تغییرها از این قرار است:

الف. مطالب فصل یکم دو ویراست قبلی، در اینجا به فصل صفر )معرفت شناسی 
چیست؟( منتقل شده و به گمانم مطالبش بیش از چهل درصد تغییر کرده است. 
ب. مطالب فصل دوم دو ویراست قبلی، در اینجا در فصل یک )تحلیل مفهوم 
معرفـت( آمده و میـزان تغییرهای محتوایـی اش را حدود چهـل درصد تخمین 

می زنم.  
ج. فصل سوم دو ویراست قبلی )نظریه ها درباره ی مؤلفه های معرفت( جایش 
را به سـه فصل جداگانه داده اسـت؛ فصل دو )نظریه ها درباب مؤلفه ی باور(، 
فصل سـه )نظریه هـا درباب مؤلفه ی صـدق( و فصل چهـار )نظریه ها در باب 



دوازده            آشنایی با معرفت شناسی

مؤلفـه ی توجیه(. حجم مطالب تـازه در دو فصل دو و چهار بیش از نود درصد 
بوده و در فصل سـه کم تر از سـی درصد نیسـت. البته فصل چهار طوالنی ترین 

فصل کتاب است. 
د. کم ترین تغییر مربوط به فصل های چهارم و پنجم در دو ویراست قبلی است 
که در اینجا در دو فصل پنج )منابع معرفت( و فصل شش )قلمرو معرفت( آمده 
اسـت. گمـان نمی کنم مطالب این دو فصل در مجموع بیـش از ده درصد تغییر 

کرده باشد. 
ویژگی دیگر این ویراسـت اسـتفاده از شـگردهایی در متمایز سـاختن اصل ها، 
تعریف هـا و مثال هاسـت؛ اصل هـا، تعریف هـا و مثال هـا در هـر فصـل جداگانـه 
شـماره گذاری شـده  اسـت که کار ارجاع را تا اندازه ای آسان می کند. هم چنین، هر 
فصـل ابتـدا به بخش هایی )مانند یک. دو. سـه. و ...( تقسـیم شـده و مطالب هر 
بخش در زیرمجموعه هایش به تناسب )مانند الف. ب. ج. و...( توزیع شده است. 
الزم به توضیح اسـت که هرچند در بسـیاری موارد امکان افزودن مطالب بیش تری 
فراهم بود اما به دلیل تناسب مطالب کتاب با اهداف آموزشی  مطلب بیشتری  افزوده 

نشد.  
کادمیک و زندگی  درباره ی اهمیت معرفت شناسـی و نقش آن در فعالیت های آ
روزمره هم در پیش گفتار ویراست دوم و هم در فصل صفر به اندازه ی کافی مطالبی 
آمده و بنابراین نیازی به تکرارشـان نیسـت. در مقایسـه با سـال های 1380- 1381 
که مشـغول نوشـتن کتاب بودم، هم اینک خواننده ی فارسـی زبان به منابع بیشتری 
دسترسی دارد و همین امر تا اندازه ای مرا در انجام ویراست جدید کم انگیزه می کرد؛ 
با این حال، عوامل گوناگون دست به دست هم داد تا کار یکبار دیگر به شکل کنونی 
به بازار کم رونق نشر بیاید. امیدوارم تغییرات به اندازه ای بجا و رضایت بخش باشد 

که به خواندن دوباره اش بیارزد.
از این فرصت اسـتفاده می کنم و به همه ی دانشـوران و دسـت اندرکاران گرامی 
کـه در ایـن کار یـاری ام دادنـد، صمیمانـه سـپاس می گویـم. بابک عباسـی و علی 



پیش گفتار ویراست سوم            سیزده

مهجـور در انجـام کار همیشـه مشـوقم بودنـد؛ زندگـی به کام شـان شـود. لطف اله 
سـاغروانی، مدیر محترم نشـر هرمـس، در مراحل انتشـار کتاب با همدلـی فراوان 
از هیـچ کمکی فروگـذار نکرد؛ روزگارش به تندرسـتی بگذرد. علی اکبر شـیروانی 
در ویرایـِش زبانـی کتـاب سـنگ تمـام گذاشـت؛ سـرافراز بمانـد. صفحه آرایـی 
کتـاب بـا شـعله قنـادی و امـور فنـی آماده سـازی کتاب بـا الهـام اخوان شـاد بود؛ 
خوشی شـان افـزون و بهروزی شـان پایـدار. از خواننـدگان گرامـی ام درخواسـت 
 می کنـم به رسـم فیلسـوفان کتـاب را »نقادانـه« بخواننـد. و مرا با ایمیل به نشـانی

mansour.shams66@gmail.com در جریان دیدگاه هایشان بگذارند.

منصور شمس
 تابستان  1397 





پیشگفتارویراستدوم

معرفت شناسـی یکی از پرتأثیرترین زمینه های فلسـفی اسـت. جستجو و پژوهشی 
هرچنـد کوتاه نیز آشـکار می سـازد که پیدایش بسـیاری نگرش های تـازه در همه ی 
زمینه هاـ  مسـتقیم یا غیرمسـتقیمـ  به دگرگونی هایی در دیدگاه های معرفت شناختی 
آدمـی ارتباط داشـته و همچنـان نیـز دارد. در واقع نمی توان و نبایـد دامنه ی تأثیر و 
نفوذ مبانی معرفت شناختی را تنها به تأثیر انکارناپذیر آن در تنوع نگرش های فلسفی 
محـدود کرد. این واضح ترین و بنیادی ترین تأثیر معرفت شناسـی به شـمار می رود. 
دقیق تر آن است که بگوییم معرفت شناسی در همه ی جنبه های گوناگون زندگی مؤثر 
و پرنفـوذ اسـت. به بیان دیگر، در هر موردی کـه پای معرفت آدمی و باورهایش  در 

میان است، از چگونگی تأثیر معرفت شناسی نیز می توان سخن گفت. 
آدمـی از روزگاران کهـن به تبیین پدیده ها و رخدادهـای پیرامون خودش عالقه 
نشـان داده اسـت. علت یابی درباره ی رخداد امور، گذشته از جذابیت نظری آن، به 
او در پیش بینی امور آینده نیز کمک شایانی می کرده است. از همین راه آدمی همواره 
کوشـیده و هنوز نیز می کوشـد، تا جهان را بهتر و بیشتر بشناسد. با این حال، یکی 
از مهم ترین نکته ها در این میان این است که روشن کنیم این تبیین ها و علت یابی ها 
چگونه باید انجام شود. آدمی از دوران گذشته تا کنون درباره ی پدیده ای واحد، هم 
بر اسـاس شـواهد، دالیل و قراین به تبیین پرداخته و هم به اتکای افسـانه، اسطوره 
و رؤیا. ترجیح یکی از این دو نحوه ی تبیین بر دیگری همان نکته ای اسـت که پای 
معرفت شناسی را به میان می کشد. جالب است که حتی مرزبندی بین این دو نحوه ی 
تبیین نیز خود به گونه ای محصول فعالیتی معرفت شـناختی اسـت. از همین روی، 
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امروزه اگر از انسـان بدوی و انسـان جدید )و یا گاه از انسـان سنتی و انسان مدرن( 
سـخن می گوییم، ریشه های این تقسـیم بندی را باید در همان مرزبندی های ژرف تر 
در معرفت شناسـی بجوییم. در واقع انسـان از زمانی بر دیگرگون سـاختن جهان و 
تغییر مناسبات خودش با همین جهان توفیق یافت که تصمیم گرفت هم جهان و هم 
خودش را به گونه ای دیگر بشناسد. این یکی از کلیدهای اصلی در تحلیل سرگذشت 
بشر در دوره های مشخص تاریخی است. با این نگاه، هنوز نیز دگرگونیهای کالن در 
زندگی بشر، آن هم به سبِب تغییر در دیدگاههای معرفت شناختی، امکان بروز دارد. 
امـا فراسـوی همه ی تأثیرهای معرفت شناسـی، نکتـه ای بس ژرف قـرار دارد؛ 
نکتـه ای که تا اندازه ی زیادی به سـلوک عالمان ربط پیدا می کند. معرفت شناسـی 
بیش از هر چیز به ما می فهماند که حیطه ی دانش و توانایی ما تا چه اندازه اسـت. 
مهم ترین پیامد بررسـی های معرفت شناختی این اسـت که آدمی می تواند در باره ی 
توانایی های شناختی اش ارزیابی معتدل تر و واقع بینانه تری داشته باشد. تأمل ورزی 
معرفت شناختی آدمی را وامی دارد تا فروتنانه ادعاِی همه چیزدانی را وانهد. فروتنی 
برآمـده از ممارسـت بـا معرفت شناسـی، از گونـه ی فروتنـی حاصل از پنـد و اندرز 
ناصحان نیسـت، بلکه برخاسـته ی از نگاه متأمالنه به کاسـتی ها و محدودیت هایی 
اسـت که هماره با آنها مالزمت داشـته و همراهیم. بی تردید رسـیدن به این موقف را 

باید پرجاذبه ترین و مهم ترین اثر این گونه فعالیت شمرد. 
معرفت شناسی امروزه زمینه ای پردامنه و گسترش یافته است. شاهد بر این مدعا 
انبـوه آثـارـ  اعم از کتاب یا مقالهـ  درباره ی پرسـش های گوناگون معرفت شـناختی 
است که در دنیای معاصر پیوسته انتشار یافته و شمار آنها نیز رو به فزونی است. با 
این حال، این زمینه ی فلسـفی در این مرز و بوم هنوز گام های ابتدایی را نیز نپیموده 
است. آثار فارسی در معرفت شناسی چنان کم شمار و پراکنده است که حتی از تکوین 
معرفت شناسی در محافل فلسفی نمی توان سخن گفت، تا چه رسد به رشد، گسترش 
و نظریه پردازی مؤثر در این باب. هنوز هیچ متن درسی در خصوص معرفت شناسی 
راـ  نه در سـطح ابتدایی و نه پیشـرفتهـ  در فارسی نمی توان یافت. تک نگاشت هایی 
هم که گاه درباره ی بعضی مسـئله های معرفت شـناختی تولید شده آن قدر کم تعداد 
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است که هیچ پایه ی مناسبی برای جدیت بخشیدن به بحث های گوناگون این زمینه 
فراهم نمی کند. البته بگذریم از اینکه به تازگیـ  به هر دلیلـ  بعضی از اصطالح های 
معرفت شناختی از راه ترجمه ی بعضی از آثار فلسفه های معاصر بر سر زبان ها افتاده 
و درست و نادرست به کار برده می شوند. ظاهرا نمی توان این پدیده ی اخیر را رشد و 

نظریه پردازی نام نهاد!
به گمانم، در چنین اوضاع و احوالی، پیش از هر چیز به کتابی در معرفت شناسی 
نیاز است که از سویی بتواند دست کم ساده ترین چیزها را در معرفت شناسی معاصر 
بازگوید و از دیگر سـوی، متناسـب با شـرایط ذهن خواننده ی فارسـی زبان نوشـته 
شده باشد. البته پیشاپیش روشن است که چنین چیزی را نمی توان از ترجمه ی آثار 
معرفت شناسی انتظار داشت. آثار معرفت شناسیـ  خاصه آثاری که در زبان انگلیسی 
فراهم آمده اندـ  هر اندازه هم که خوب و به دقت نوشـته شـده باشند، از ایفای چنین 
نقشی بازمی مانند؛ زیرا این آثار در جنبه های گوناگونی به وضعیت ذهنی خوانندگاه 
خود، از جمله سطح اطالعات آنها، وفادار مانده اند و به همین سبب، بعضًا متناسب 
با شرایط خوانندگان فارسی زبان نیستند. ظاهرًا در ایجاد بستری مناسب برای این 
مهم، ترجمه ها تنها می توانند نقش مکمل داشته باشند. به همین سبب بود که چند 
سـال پیش دسـت به کار تألیف کتابی با مشخصه های پیش گفته شـدم. به زودی دو 
نکته ی بسـیار مهم برایم آشکار شد؛ نخست اینکه یکی از دشوارترین کارها نوشتن 
کتابی آسـان اسـت و دوم اینکه هم شـرایط ذهن فارسـی زبانان و هم امکانات زبان 
فارسی با چه محدودیت هایی روبروست. افزون بر این، تهیه و تولید متون آموزشی 
در هر زمینه ای از دانش، جدای از داشتن اطالع کافی از مفاهیم و مسئله های مطرح 

در آن زمینه، نیازمند مهارت های گوناگون دیگری نیز است. 
به هـرروی، مقصود اصلـی ام از همان آغاز این بود که خواننـده در کتابی با زبان 
بومی بتواند با سـاده ترین و ابتدایی ترین مفاهیم و مسـئله های معرفت شناختی آشنا 
شـود. بـا این رویکرد، مخاطب اصلی کتـاب را همه ی خوانندگانی قـرار دادم که با 
داشتن پیش زمینه ی متعارف فلسفی برآن اند، تا در معرفت شناسی گام های نخست 
را بردارند. از همین روی، برای بیان مسـئله ها هم از بیانی نسـبتا سـاده و روان و هم 
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از امکاناتـی هم چـون به کارگیری مثال های فرضی و غیر آن اسـتفاده فراوانی شـد. 
هدف نگارنده، به هیچ روی بیان همه ی مسئله ها و نظریه های معرفت شناختی نبوده 
و نیسـت. حتی در بسـیاری موارد، از نقادی و اشـاره به نظریه های بدیل نیز پرهیز 
شده است. بیان نقطه نظرات خودم را هم در کتابی با این هدف درست ندیدم. سعی ام 
بیشـتر بر این بود که خواننده در جریان شـکل گیری صورت مسـئله های اصلی قرار 
گیرد. همین رویکرد باعث شده است که گاه به بعضی از اصطالح ها نیز اشاره نکنم 
و به جای آن بیشتر به محتوای مطالب بپردازم. مجموعه ی این دالیل کافی است که 

این کتاب احتماال خواسته ی متوسطان و متخصصان را برآورده نکند. 
ویرایش نخسـت ایـن کتاب در آغازین روزهای سـال 1382 به هّمت دوسـتان 
ارجمندم در انجمن معارف اسالمی ایران روانه ی بازار شد. بر خود الزم می دانم که 
از دوسـت دانشورم، آقای مصطفی ملکیان تشکر و قدردانی کنم که دست نوشته ی 
ویرایـش نخسـت کتـاب را بـا دقـت خوانده و نـکات سـودمندی را یادآور شـدند. 
هم چنین مسـاعدت و همکاری صمیمانه و پیوسـته ی دوسـت بسـیار عزیزم، آقای 
علیرضا امینی را ارج می نهم. دوستان دیگری نیز در آن روزها مرا رهین منت خویش 
ساختند؛ جا دارد از این میان از تالش های دوستان گرامی آقایان جواد رفیعی، سید 
سـعید روحانی )مدیر تولید و آماده سازی کتاب(، امیرعباس رجبی )ویراستار ادبی 

متن( و سعید خادم حضرتی )مسئول هماهنگی های الزم( تشکر بنمایم. 
اکنون نزدیک به دو سـال از پایان نگارش ویرایش قبلی کتاب می گذرد. در این 
مـدت مباحـث معرفت شناسـی همواره مورد توجه و مطالعه ام بوده اسـت و بسـیار 
طبیعی می نمود که به بعضی از کاسـتی های کتاب وقوف پیدا کنم. به همین سـبب، 
تصمیـم گرفتـم ویرایش جدید از کتـاب را آماده کنم و به اندازه ی ممکن از شـمار و 
شـدت ایـن کاسـتی ها بکاهـم. البته به هیـچ روی مدعی نیسـتم که کتـاب به لحاظ 
ساختاری دچار تحولی بنیادین شده است؛ چنین کاری نیازمند نوشتن اثری تازه در 
ایـن بـاب بود و نه  تنها ویرایش تـازه ای از کتاب. به هر حال، ویرایش جدید محدود 
به اصالح پاره ای از مطالب، بسـِط بعضی دیگر و افزودن مواردی چند بوده اسـت. 
هرچند در ویرایش قبلی کتاب بسیار دقت داشتم که تا اندازه ی ممکن مطالب را به 
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فارسـی روشـن و بدون ابهام بنویسـم، لیکن همچنان در ویرایش مجدد به مواردی 
برخوردم که می توانست دقیق تر و روشن تر نوشته شود. از همین رو، تالش کردم، تا 

از چنین ابهام هایی نیز تا اندازه ی ممکن کاسته شود. 
در پایان بر خود الزم می دانم که از تشـویق و مسـاعدت دوسـت گرامی ام، آقای 
حسـین پایا مدیر انتشـارات طرح نو در انتشـار ویرایش جدید کتاب قدردانی کنم. 
هم چنین از همه ی دست اندرکاران محترم در تولید و آماده سازی، خصوصا همکاری 
مؤثـر آقای امید سـیدکاظمی، صادقانه تشـکر می کنم. پیشـاپیش قـدرداِن همه ی 
صاحب نظـران و فرهیختگانی هسـتم که مرا به اشـتباه ها و خطاهایـم در این کتاب 

تذکار دهند. 

منصور شمس

 پاییز  1383 





فصل صفر
معرفت شناسی چیست؟

درآمد
معرفت شناسـی1 شـاخه ای از فلسفه اسـت که موضوعش معرفت انسانی2 و هدفش 
»تعییـن مـوارد واقعی معرفـت« و »ترجیـح باورها بر یکدیگر« اسـت. اگـر بتوان 
عبـارت بـاال را تعریف ابتدایی شـمرد، این تعریف سـه نکته در خـود دارد: موضوع 
بررسی در معرفت شناسی، روش آن و هدف کلی از آن. با توضیح بیشتر این نکته ها، 
به تصّوری کلی از این شـاخه ی فلسـفه می رسـیم و خواهیم فهمید چه انتظاری از 
معرفت شناسی داشته باشیم. معرفت انسانی موضوع بررسی های نسبتًا متنوعی در 
رشته های گوناگون است. از همین روی، مهم است که روشن شود، معرفت شناسی 
چه جایگاهی دارد و چرا هیچ رشـته ی دیگری نتوانسـته جای آن را بگیرد. پیش از 

بیان مطالب اصلی الزم است به دو نکته توجه کنید: 
یکـم. بیشـتر مطالب ایـن فصل »درباره ی« معرفت شناسـی اسـت؛ یعنی قرار 
اسـت روشـن کنیم موضوع این شاخه ی فلسفه چیسـت، به دنبال چه اهدافی است 
و بررسی هایش با کدام روش انجام می شود. به این مطالب در اصطالح فیلسوفان، 

فرامعرفت شناسی3 گفته می شود که موضوعش بررسی خوِد معرفت شناسی است. 
دوم. کتـاب کنونـی کتابـی آموزشـی و هدفـش خودآموزی معرفت شناسـی در 

1. epistemology          2. human knowledge          3. metaepistemology
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سـطح مقدماتی اسـت. هدف این نوع نوشته ها  آشنائی خواننده با مفاهیم پایه در آن 
رشته هاسـت. بنابراین انتظار حّل وفصل کامل بحث ها را نداشته باشید. بحث های 
معرفت شناختی مانند دیگر مباحث فلسفی، هرچند گاهی »واضح« به  نظر می رسد 
اما نظریه های فراوانی در خود دارد که ریشه در منازعات و مجادالت  گسترده تری 
دارد. به  همین دلیل در کتاب های آموزشـی با مقداری آسـان گیری عمدی بحث ها 
در سـطح مقدماتی ارائه می گردد. مطالب فصل اول در سـنجش با فصل های دیگر 
از این نظر متفاوت اسـت که بسیاری از مفاهیم و اصطالح ها بدون بررسی انتقادی 
و بیش تر بر اسـاس درک متعارف  به کار می رود. برای نمونه اگر به مفهوم »صدق« 
یا »کذب« اشـاره  می شـود، در این فصل با دقت ورزی های گسترده در این موضوع 

کاری نداریم.

یک. چرا در باب معرفت انسانی باید نظریه  پرداخت؟ 
پیش از بیان موضوع و روش معرفت شناسـی، بهتر اسـت روشن کنیم هدف بررسی  
در معرفت شناسی چیست. »پرسش از چرایی« در اینجا معادل با »پرسش از هدف 
و غایت« اسـت؛ »چرا در باب معرفت انسـانی باید نظریه پرداخت؟« یعنی »هدف 
از نظریه پردازی در باب معرفت انسـانی چیسـت؟«. به این پرسـش دو نوع پاسـخ  

می دهیم : 
پاسخ نخست: تشخیص معرفت واقعی در میان ادعاهای معرفت

همه یا بیشـتر افراد »مدعی اند« که چیزهایی »می دانند«. در واقع کم تر کسـی 
اذعان می کند که هیچ چیزی نمی داند. گذشته از افراد عادی، متخصصان رشته های 
گوناگون علمی در حوزه های فعالیت شـان »مدعی انـد« چیزهایی )و گاه چیزهای 
بسـیاری( »می داننـد«. غیـر از افـراد عـادی و متخصصـان، دیگرانـی هسـتند که 
»مدعی انـد« چیزهایـی »می دانند« که دیگران از دانسـتن آنهـا ناتوان اند؛ عارفان، 
پیش گویـان، فال گیران و صاحبـان علوم غریبه از همین افرادنـد. آنها مدعی اند که 
چیزهایی را آشـکارا، به اصطالح خودشـان بالعیان، می بینند و این موهبتی خاص 
به این شایسـتگان و برگزیدگان اسـت. هیچ یک از افراد عادی، متخصصان و افراد 
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به اصطالح برگزیده، تصریح نمی کنند که »مدعی اند می دانند« بلکه همگی می گویند 
که »می دانند«. در توضیح بیشتر به چند نکته توجه کنید: 

یم. تفاوتی ندارد در چه  نکته ی نخست: ما معمواًل با »ادعاهای معرفت« سروکار دار
موقعیتی باشـیم؛ در تجارت یا تحصیل، در گفتگوی خانوادگی یا در گپ دوسـتانه، 
در حال شـنیدن سـخنرانی سیاست پیشـه ای یا گـوش دادن به تدریس اسـتادی در 
کالس درس، همه ی اطالعاتی که ما به دیگران  می دهیم یا آنها به ما می دهند فقط 
»ادعاهـای معرفت« اسـت و نه بیشـتر. البته بعضـی بنابر عادت، بـه دلیل اعتماد 
به نفس بسـیار باال یا به علت جایگاه اجتماعی شـان وقتی می گویند: »موضوعی را 
می دانم« انتظار دارند دیگران بپذیرند که آنها »می دانند«. در حالی که نه عادت، نه 
اعتماد به  نفس و نه جایگاه اجتماعی باعث نمی شود  چیزی را که می گویند بیش از 

»ادعای معرفت« به شمار آوریم.
نکته ی دوم: همه ی ادعاهای معرفت لزومًا موردی از معرفت نیست. اندکی تأمل و 
کمی تجربه نشـان می دهد اگر شخصی بگوید »چیزی را می دانم« )= مدعی باشد 
کـه چیزی را می داند( لزومًا چنین نیسـت کـه او آن را بداند؛ گاهی می داند و گاهی 
نمی داند و شـاید در بیشـتر موارد خودش نمی داند که آن را می داند یا نمی داند. پس 
گاهی شـخص مدعی اسـت که می داند و واقعًا هم می داند و گاهی شـخص مدعی 
است که می داند، اما واقعًا نمی داند. بر این اساس هر ادعای معرفت لزومًا معرفت 

نیست. 
نکته ی سوم: در میان ادعاهای معرفت احتمال دارد بعضی واقعًا معرفت نباشد. اگر 
بپذیریم »هر ادعای معرفت لزومًا معرفت نیست«، آنگاه هر ادعای معرفت ممکن 
اسـت معرفت باشـد و ممکن اسـت معرفت نباشـد. به بیان دیگر، در هر مجموعه  
ادعاهـای معرفت، احتمالش منتفی نیسـت که برخی مورد واقعی معرفت نباشـد. 
فرض کنید شـخص s مدعی اسـت گزاره های p3 ،p2 ،p1 و pn را می داند، اما چون 
ادعـای دانسـتن گزاره ها لزومًا به معنای آن نیسـت کـه او گزاره هـا را می داند، پس 

احتمال دارد شخص s بعضی از گزاره های p3 ،p2 ،p1 و pn را نداند. 
نکتـه ی چهـارم: »معرفـت« ارزش مثبـت دارد نـه »ادعـای معرفت«. چـرا از میان 
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ادعاهـای معرفـت تنها بایـد  دنبال موارد واقعی معرفت باشـیم؟ چـرا احتمال این که 
بعضی ادعاهای معرفت واقعًا موردی از معرفت نباشند، نگران کننده تلقی می شود؟ 
پاسـخ روشـن اسـت؛ چـون فقـط معرفـت ارزش مثبـت دارد و نه ادعـای معرفت. 
بحث هـای ارزش معرفـت1 در معرفت شناسـی به گونه ی مبنایی می پرسـد چرا باید به 
 دنبال معرفت بود. در اثبات ارزشـمندی معرفت می شود  گفت همه ی ما می خواهیم 
درباره ی خودمان، درباره ی جهان پیرامون مان و درباره ی نسبت مان با امور موجود در 
جهان بدانیم. دانستن به  لحاظ عملی هر فردی را »تواناتر« می کند. معرفت واقعی به 
پیرامون و نسبت های بین چیزهای پیرامونی ، عمومًا ضریب کنترل افراد را بر اوضاع 

و احوال  افزایش می دهد و پیامد کنترل بیشتر، معمواًل توانایی بیشتر است.
نکتـه ی پنجم: در مجموعه ی ادعاهای معرفت به  خـودی  خود نمی توان فهمید کدام 
ادعای معرفت واقعًا معرفت نیست. اگر احتمالش منتفی نیست که بعضی از ادعاهای 
معرفت واقعًا موردی از معرفت نباشند و از نگاه ما موارد واقعی معرفت ارزش مثبت 
داشـته باشـد، آنگاه باید به  ترتیبی تشـخیص داد کدام ادعای معرفت واقعًا معرفت 
یابانه2 الزم  نیست و کدام ادعای معرفت واقعًا معرفت است. پس نوعی فعالیت ارز
است که بر مبنای نوعی ارزش3 هدف مشخصی را تعیین کند. هدف در اینجاـ  البته 
هدف معرفت شناسـان سـنتی ـ »تشـخیص موارد واقعی معرفت از میان ادعاهای 
معرفت« است که به آن هدف معرفتی4 گفته می شود. هدف معرفتی بر این مبنا تعیین 
می شـود که »معرفت« ارزش مثبت دارد و باید نوعی ارزیابی در کار باشـد که بشود 
یابی معرفتی5 گفته می شود.  به هدف معرفتی رسید. به این ارزیابی در اصطالح، ارز
در فلسـفه پذیرفته است که با روش های فلسـفی امکان ارزیابی معرفتی فراهم 
می شود. این نوع فعالیت های ارزیابانه ی فلسفی در »معرفت شناسی« یا »نظریه ی 
معرفت« انجام می شـود. در ادامه خواهم گفت »تشـخیص موارد واقعی معرفت از 
میان ادعاهای معرفت« هدف به نسـبت سـخت گیرانه ای است و به  تناسب تعریف 

1. value of knowledge          2. evaluative          3. value          4. epistemic aim

5. epitemic evaluation
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ارزش های تازه ،  اهداف معرفتی دیگری در دستور کار معرفت شناسی قرار می گیردکه 
دسـت یابی به آنها تا اندازه ای آسـان تر اسـت. برای نمونه، اگر کسـب هرچه بیشـتر 
باورهای مرجح، ارزش مثبت داشـته باشد، به همین تناسب هدف معرفتی تازه تری 
به میدان  می آید؛ یعنی این هدف که در مجموعه ای از باورها به دنبال باورهایی باشیم 
کـه بـه  هر دلیل بر دیگـر باورها ترجیح دارند. اگر هدف معرفتی از تشـخیص موارد 
واقعـی معرفت به تشـخیص باورهای مرجـح تنزل پیدا کند، شایددسـت یابی به آن 

اندکی آسان   شود. 
پاسخ دوم: تشخیص باورهای صادق در مجموعه ی باورهای آدمی

هـر یـک از ما باورهایـی دارد و به بیان دقیق تر به مجموعـه ای از گزاره ها »باور 
دارد«. باورهـا صفـات و خصوصیاتـی دارند کـه ارزش مثبت دارنـد و اگر بخواهیم 
باورهایی با آن صفات و خصوصیات داشـته باشـیم، باید دست به کار نوعی ارزیابی 
شـویم. ایـن ارزیابی نوعـی »ارزیابـی معرفتی« اسـت. تمرکز پاسـخ دوم، به جای 
معرفـت، بـر بـاور و صفات آن اسـت.   الزم اسـت ابتدا چند نکته دربـاره ی باورها 

بدانیم: 
نکتـه ی نخسـت: باورها گوناگون و متنوع اند. تنـوع و گوناگونی باورها به عوامل 
بسـیاری ارتباط دارد اما شـاید مهم ترین عامل این اسـت که باورها درباره ی »چه 
چیزی«انـد. »بـاور« در اینجـا به »گـزاره« تعلق می گیـرد. پس تعبیـر »مجموعه  
باورهای شـخص« خالصه شـده ی »مجموعه گزاره هایی که شـخص بـه آنها باور 

دارد« است. به این دو مثال توجه کنید:  
مثال. 1 فرزانه باور دارد که »همه ی  سیاست پیشـه گان، اگر الزم ببینند، همه ی 

حقیقت را نمی گویند«.
مثال. 2 فرزان باور دارد که »بیشتر مردم افغانستان آشتی جو و مهربان اند«.

در )مثال. 1( باور فرزانه به گزاره ی »همه ی  سیاست پیشه گان، اگر الزم ببینند، 
همـه ی حقیقـت را نمی گویند« و در )مثال. 2( باور فرزان به گزاره ی »بیشـتر مردم 
افغانسـتان آشـتی جو و مهربان انـد« تعلـق گرفته اسـت. گاهی در بیان نسـبت بین 
باور شـخص و گزاره می گوییم، گزاره مفاد )= محتوای( باور شـخص است یا باور  
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شخص مفاد گزاره ای دارد )با این اصطالح در فصل یک و دو آشنا خواهید شد(. 
تنوع گزاره هایی که باور داریم به دلیل مفاد گوناگون آنهاسـت؛ بعضی درباره ی 
جهان بیرونی و  برخی درباره ی حاالت درونی اند، بعضی درباره ی گذشته و برخی 
درباره ی حال یا آینده اند، بعضی وابسته به تجربه ها و برخی مستقل از تجربه های ما 
هستند.  اگر گزاره ها تنوع پیدا کنند، باورهایی با آن مفاد گزاره ای نیز متنوع می شوند؛ 
و به  بیان دقیق تر، تنوع در باورها تابعی است از تنوع در گزاره ها. اما تنوع در گزاره ها 
پیش از هر چیز وابسته به این است که گزاره درباره ی چیست. به فهرستی از گزاره ها 

و چگونگی تنوع آنها توجه کنید:
الـف. باورهایی درباره ی تجربه هـای درونی باورنده؛ »نمی دانم چـرا این اندازه 

نگران ام«.
ب. باورهایـی درباره ی محیـط فیزیکی باورنده؛ »کاناپه ای بزرگ در گوشـه ی 

سالن است«.
ج. باورهایـی دربـاره ی محیـط فیزیکی باورنـده که هم اکنون  به طور مسـتقیم 
تجربه نمی کند؛ »در مسـیر میـدان آزادی تا تهران پـارس اتوبوس های تندرو در 

رفت وآمدند«.
د. باورهایی درباره ی گذشـته ای که باورنده »شخصًا« تجربه کرده است؛ »سه 

سال پیش بوف کور را دوباره خواندم«.
ه. باورهایی درباره ی گذشته ای که »اشخاص دیگر« تجربه کرده اند؛ »انقالب 

مشروطیت در ایران بیش از یک قرن پیش رخ داد«.
و. باورهایی درباره ی تجربه ها و حاالت اشخاص دیگر؛ »پس از امتحان زبان 

آلمانی بیشتر دانشجویان نگران به نظر می رسیدند«.
ز. باورهایـی دربـاره ی عادت هـای رفتـاری باورنده یـا دیگران؛ »پسـر یکی از 
همکارانم در یادگیری زبان های دیگر بسـیار مسـتعد اسـت«، »اصواًل شخص 

آسان گیری هستم«.
ح. باورهایی درباره ی اشـیای مشـاهده پذیر جهان؛ »اگر آب به گیاهان نرسـد، 

بیشترشان به  مرور خشک می شوند«.
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ط. باورهایی درباره ی رخدادهای آینده؛ مانند »اگر فردا باران بیاید، زمین چمن 
ورزشگاه آزادی خیس خواهد شد«.

ی. باورهایی درباره ی اشـیایی که مسـتقیم مشـاهده  نمی شـوند؛ »کامپیوترها 
اطالعات را به شیوه ی کدبندی ذخیره می کنند«.

ک. باورهایی درباره ی اموری که به تجربه ی حسـی ما وابسـته نیسـتند؛ مانند 
 C بزرگتر از B و B بزرگتـر از A هر شـکِل سه گوشـه، سـه ضلع دارد«، »اگـر«

باشد، پس A بزرگتر از C است«.
 بـه ایـن فهرسـت مـوارد بیشـتری می شـود افـزود و زیرمجموعـه ی هـر مورد 
رده بندی های دیگری امکان دارد. با این نگاه، هر شخص »مجموعه ای از باورها« 

دارد که بسته به شرایط گوناگون دگرگونی هایی می پذیرد. 
نکته ی دوم: هر باوری یا صادق اسـت یا کاذب. در نکته ی نخسـت اشـاره شـد که 
باورها درباره ی »چیزی« هسـتند. »چیزی« که هر باور درباره ی آن اسـت یکی از 
»واقعیت« هاسـت. پس دور نیسـت اگر بگوییم باورها درباره ی واقعیت هاسـت یا 
باورها واقعیت ها را بازمی ُنمایاند. وقتی می گوییم باورها »مفاد گزاره ای« دارد یا به 
گزاره ای تعلق می گیرد، مقصود این است که واقعیت ها را در قالب گزاره بازمی ُنمایاند 
و دقیقًا به  همین دلیل باورها قابلیِت صدق1 )و هم چنین قابلیت کذب( دارد. باورها 
می تواند »صادق« یا »کاذب« باشد یا به بیان دقیق تر، شخص گاهی گزاره ای صادق 
و گاهـی گـزاره ای کاذب را باور دارد. وقتی می گوییم هر یک از ما آدمیان باورهایی 
داریم، پس  به درستی پذیرفته ایم که »هر یک از ما گاهی به گزاره ای صادق و گاهی 

به گزاره ای کاذب باور داریم«. 
بر اسـاس درک متعارف، صادق یا کاذب بودن گزاره به بیانی سـاده  این اسـت؛ 
گزاره صادق است اگر همان چیزی را بگوید که واقعیت دارد )= در واقعیت است( 
و کاذب اسـت اگـر چیـزی را بگوید کـه واقعیت ندارد )= در واقعیت نیسـت(. دو 
وصف »صادق و کاذب« به ترتیب در فارسـی با واژه های »راست« و »دروغ« بیان 

1. truth-apt
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می شود. بیشتر ما  با درک متعارف  پذیرفته ایم که »راست گو« چیزی را می گوید که 
واقعیت دارد و »دروغ گو« چیزی را می گوید که واقعیت ندارد. فیلسوفان بسیاری با 
صورت بندی همین درک متعارف گفته اند گزاره ی صادق گزاره ای است که »مطابِق 
با واقعیت اسـت« و گزاره ی کاذب گزاره ای اسـت که »مطابِق با واقعیت نیست«. 

به این دو مثال توجه کنید: 
مثـال. 3  مهزاد دیروز مقاله ای درباره ی »شـرایط کودکان کار در شـهر تهران« 

نوشت و آن را برای ویرایش نهایی برای  سردبیر مجله فرستاد. 
مثال. 4  بهزاد سـه روز پیش  برای سـفر کاری به شـیراز رفت و عصر امروز به 

تهران بازگشت.  
در )مثـال. 3( گزاره ی »مهزاد دیروز مقاله ای نوشـت« گزاره ای صادق اسـت، 
زیـرا در واقعیـت همین گونـه اسـت و او چنین کرده اسـت. در )مثـال. 4( گزاره ی 
»بهـزاد دیـروز از صبح تا عصر در کتابخانه ی دانشـگاه تهران بـود« گزاره ای کاذب 
اسـت؛ زیرا در واقعیت چنین نبوده اسـت. روشـن اسـت که اگر او سه روز پیش به 
شـیراز رفته و امروز عصر به تهران برگشـته باشـد، نمی توانسـته همه ی روز قبل در 
کتابخانه ی دانشـگاه بوده باشد. بنابر اصطالحی معمول اما نه چندان دقیق، باور به 

گزاره ی صادق را باور صادق1 و باور به گزاره ی کاذب را باور کاذب2 می نامیم. 
 نکته ی سوم: همه ی باورهای آدمی یا همه ی باورهای آدمیان »با هم« صادق نیستند. 
بعید اسـت بپذیریم یا مدعی شـویم که در مجموعه ی باورهای یک شـخص، هیچ 
باور کاذبی یافت نمی شـود. اما بعیدتر این اسـت که در مجموعه ی باورهای همه ی 
اشـخاص با هم، هیچ باور کاذبی نباشد. اگر همه ی باورها صادق نباشد همواره در 
مجموعـه ی باورهای شـخص خاصی یا در مجموعه ی باورهای همه ی اشـخاص 
باهم احتمال کذب بعضی از باورها وجود دارد. به دو دلیل احتمال کذب بعضی از 

باورها احتمالی معقول است: 
دلیل نخست. باورهای یک شخص در طول زمان دگرگون می شود. فرض کنید 

1. true belief         2. false belief
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b1, b2, b3, b4,… bn باورهایی مانند  t1 در زمان s در مجموعه باورهای شخصی مانند 
باشد. اگر همین شخص در زمان t2 به جای آن باورها، باورهای دیگری در مجموعه 
باورهایش جای بگیرد که نقیض این باورها هستند، آنگاه نمی توان گفت هم همه ی 
اعضـای مجموعـه باورهای شـخص s در زمـان t1 و هم همـه ی اعضای مجموعه 
باورهای شخص s در زمان t2 صادق اند. اگر هر عضو از مجموعه باورهای شخص 
s در زمـان t1 صـادق باشـد، آنگاه هر یک از باورهای نقیض آنهـا در زمان t2 کاذب 
خواهـد بـود و بالعکـس. حال اگر شـخص s در هیچ یـک از دو زمـان t1 و t2 نداند 
کـه دقیقـًا کدام یـک از باورهایش صادق یا کاذب  اسـت، پس در هـر دو زمان باید 
به گونه ای معقول احتمال بدهد که در مجموعه ی باورهایش »احتمال کذب بعضی 

از آنها منتفی نیست«. 
دلیـل دوم. باورهـای اشـخاص گوناگون در زمانـی واحد متفـاوت و گاه حتی 
متناقض است. در هر زمان مشخص مانند t، اشخاص گوناگون می توانند باورهای 
متفاوت و حتی متناقض داشـته باشـند. روشن است که دو باور متناقض نمی تواند 
هم زمـان صـادق یا کاذب باشـد، بنابرایـن در مجموعـه   ی باورهای افـراد گوناگون 
باورهـای متناقـض صـادق یا کاذب  در کار اسـت. فـرض کنید هم زمـان مجموعه 
 b' شامل باور s' است و مجموعه باورهای شخص b شامل باور s باورهای شخص
است و دو باور b و 'b متناقض  است. از این دو باور متناقض،  ضرورتًا یکی صادق 
و دیگری کاذب است و هم زمان یا مجموعه باورهای شخص s یا مجموعه باورهای 
شـخص 's شـامل بـاوری کاذب اسـت. دربـاره ی باورهـای دیگـر در مجموعه ی 
باورهای این دو شخص یا اشخاص دیگر همین نسبت برقرار است. حال اگر به  هر 
دلیلی هیچ یک از دو شخص s و 's نداند که در مجموعه باورهایش دقیقًا کدام باور 
یا باورها کاذب است، آنگاه هر یک از آن دو باید به گونه ای معقول احتمال بدهد که 

در مجموعه ی باورهایش »احتمال کذب بعضی از آنها منتفی نیست«. 
نکته ی چهارم: احتمال کذب بعضی باورها به خودی خود روشن نمی کند که »کدام« 
کاذب است. بر اساس نکته ی سوم، هر شخص به گونه ای معقول باید احتمال دهد که 
در مجموعه ی باورهایش احتمال کذب بعضی منتفی نیست. فرض کنید مجموعه 
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 b1, b2, b3, b4,… bn مشتمل بر باورهایی مانند  t1 در زمان s باورهای شخصی مانند
 b1, b2, b3, نتواند این احتمال را منتفی بداند که بعضی از باورهای s باشد و شخص
b4,… bn  کاذب باشـد. در این موقعیت باید چه بکند؟ پیش از هر چیز الزم اسـت 

به گونه ای »تشخیص دهد« کدام باورها کاذب و در نتیجه بقیه ی آنها صادق است1. 
آیا احتمال کذب بعضی از باورها به خودی خود می تواند به این تشخیص بیانجامد؟ 
روشن است کهاحتمال کذب بعضی از باورها به  خودی خود کافی نیست تا شخص 

بفهمد »کدام« باورها کاذب اند. 
نکتـه ی پنجـم: حـذف »باورهـای کاذب« از مجموعـه ی باورها ارزش مثبـت دارد. 
شـخص s می خواهد بفهمد کدام باورها کاذب اند. پرسـش مهم این اسـت که چرا 
او باید بفهمد کدام باورها کاذب  اسـت؟ در پاسـخ کوتاه باید گفت، چون باورهای 
صادق باورهایی ارزشمند است، و بنابراین، درست تر است که شمار باورهای صادق 
در مجموعه ی باورها افزایش یافته و در برابر، از شمار باورهای کاذب کاسته شود و 
البته چنین کاری مستلزم آن است که در مجموعه ی باورها بتوان باورهای کاذب را 

تشخیص داد و آنها را از مجموعه ی باورها حذف کرد.
 s یابی اسـت. شـخص نکته ی ششـم: تشـخیص باورهای کاذب نیازمند نوعی ارز
چگونه می تواند بفهمد کدام یک از باورهایش کاذب است؟ با توجه به اینکه صرف 
احتمال وجود باورهای کاذب در تشـخیص آنها کافی نیست، »نوعی ارزیابی« که 
هدف آن »تشخیص باورهای صادق از باورهای کاذب« در مجموعه ی باورهاست 
الزم می آید. پیش از این گفته شد که این ارزیابی همان »ارزیابی معرفتی« است، با 
توضیـح اینکه در مورد ادعاهای معرفت، هدف از ارزیابی معرفتی تشـخیص موارد 
واقعی معرفت از میان ادعاهای معرفت است. با اندکی تفاوت در مورد مجموعه ی 

1. چگونه می توان فهمید باوری صادق یا کاذب است؟ بنابر نظریه ای بسیار پرسابقه و مشهور، بر اساس 
»شـواهد و قراین« می توان گفت باوری صادق یا کاذب اسـت. اگر شـواهد و قراین، هرچند نه قطعًا 
اما به احتمال زیاد، اثبات کند که گزاره ای صادق است، آن شواهد و قراین »به سوِد صدق« باور به آن 
گزاره اسـت، اما اگر شـواهد و قراین به همین ترتیب اثبات کند که گزاره ای کاذب اسـت، آن شـواهد و 

قراین »به زیاِن صدق« باور به آن گزاره است.




