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مقدمه

مسـئلۀ اصلـِی ایـن کتاب عبارت اسـت از شـرح و توضیـِح پـاره ای از ویژگی های 
مهم معرفت شـناختِی بـاور. باورها عمومًا از طریق ویژگی هـای معرفتی معینی از 
سـایر حالت هـای شـناختی )cognitive states( متمایـز می شـوند. هنگامـی که 
باورها و آرزوهایی را به موجود خاصی نسـبت می دهیم، در واقع کوشـیده ایم رفتار 
او را معقـول سـازیم. بنابراین معقولیت و انسـجاْم بخشـی از ذات باور را تشـکیل 
می دهنـد. هرچند برخی ادعا کرده اند کـه این ویژگی های معرفتِی باور، هم به دلیل 
عدِم انسـجام درونی و هم توسـط برخی دیدگاه های مورد قبول در اندیشـۀ فلسفی 
معاصر، تهدید می شـوند. این کتاب با به دسـت دادن تحلیلی از برخی ویژگی های 
متمایـِز باور می کوشـد چنین ادعاهایی را به چالش بکشـد. هدف اصلْی بازنگری 
ویژگی هـای معرفتِی باور و نشـان دادن این نکته اسـت که ایـن ویژگی ها چگونه با 
برخی دیدگاه های مورد قبول در فلسـفه سـازگارند؛ این بازنگری در نهایت به ارائۀ 

تصویری یکپارچه و منسجم از معرفت شناسی باور می انجامد.
عمومـًا چنیـن تصور می شـود که باوْر آن حالت شـناختِی بنیادی ای اسـت که 
جهـان را چنـان که هسـت بازمی نمایاند، رفتاِر مـا را تنظیم می کند و بـه ما امکان 
می دهـد که مسـیر خـود را در جهان دنبال کنیم. مطابق گفتۀ رمـزی1، باورهای ما 
همچـون نقشـه ای عمل می کنند که از طریق آن مسـیرمان را دنبـال می کنیم. باور 
دارای محتـوای بازنمایاننـده )representational content( اسـت و یـک باور در 
صورتی صادق یا صحیح قلمداد می شود که محتوایش با آنچه قصد بازنمایی اش را 

1. Ramsey
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داشته است مطابقت کند. از این گذشته باورهای یک شخص برای اینکه محتوای 
گزاره اِی معینی داشـته باشـند، با سـایر باورهای او و نیز حالت های روانشـناختِی 
غیربـاورِی او، نسـبت های روانشـناختِی مختلفی برقـرار می کننـد. بدین ترتیب، 
باورها ویژگی های معرفتِی مهمی دارند که آن ها را به حالت های شناختِی متمایزی 
تبدیـل می کند. مهم تریـن این ویژگی ها، پیش از هر چیز، این اسـت که هر باور به 
صدق گزاره ای تعهد دارد که مقّوم محتوای آن باور است. اگر کسی این رابطۀ مقّوم 
)constitutive relation( میـان صـدق و باور را درنیافته باشـد اصواًل معنای باور 

را درنیافته است.
ویژگـِی دیگـر متمایـز باورها این اسـت که آن ها حسـاس به شـواهدند. بدین 
ترتیب، معقولیت یا جواِز باوْر وابسـته به این اسـت که آن باور شـواهد کافی دارد یا 
خیـر. این امر در مورِد معقولیِت باورهای حّسـی اهمیت ویـژه ای دارد. به عبارت 
دیگر، باور حسِی معقوْل باوری است که داراِی شواهد حسی باشد. دو پرسش در 

اینجا مطرح می شود:
1. شـخص چگونه می تواند به منظور به دسـت دادن توجیه باورهای حسـی به 

تجربیات حسی اعتماد کند؟
2( چگونه رابطه میان باورهای موَجه با دالیل فراهم کنندۀ توجیه )عوامل موِجه 

باور( برقرار می شود؟ 
بنا بر یک نظریۀ مقبول دربارۀ ساختار توجیه می توان فرض کرد که تجربه های 
حسـی قادرنـد باورهایـی را که ایجاد می کنند موَجه سـازند. به ایـن ترتیب، چنین 
ـ بنیاد  ـ کـه باورهای پایـه )basic beliefs( نامیده می شـوندـ  باورهـای موَجهـیـ 
نظام باورهای شـخص را تشکیل می دهند. با در نظر گرفتن چند فرض پذیرفتنی، 
ایـن باورهـای پایـه به وجودآورندۀ ایده ای خواهند بـود که با ناِم آمـوزۀ معرفِت پایه 
شناخته می شود. اخیرًا کسانی استدالل کرده اند که اتخاذ چنین موضعی ما را دچار 
مسـئلۀ معرفت آسـان )easy knowledge( می کند. مسئلۀ معرفِت آسان می گوید 
که اگر آموزۀ معرفِت پایه را اتخاذ کنیم صرفًا با ِاعمال استنتاج های معینی که شامل 
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اصل َبسـتار )closure principle( هسـتند قادر خواهیم بود به آسانی هرچه تمام تر 
به معرفت )توجیه( نائل شویم. از این گذشته کسان دیگری ادعا کرده اند که برخی 
اسـتنتاج ها که شـامل اصِل َبستار هسـتند و در حصول معرفت آسان دخیل اند، در 
واقـع، مصداق هایـی از عدم انتقـال توجیه )جـواز( از مقدمات به نتیجۀ اسـتنتاج 
هسـتند. نکتـۀ جالب در مورد این مسـائل آن اسـت کـه به نظر می آید پاسـخ دادن 
به این پرسـش ها ما را قادر خواهد کرد که نارسـایِی شـهودی برهان مور1 در اثبات 
عالم خارج را ــ و سـایر اسـتدالل هایی را که ساختاری مشابه استدالل مور دارند 

ــ تبیین کنیم.
در قبـال اعتبـار فرضـی برهان های مـوری، برخی از فالسـفه مدعی شـده اند 
 epistemic( »کـه ما نسـبت به برخـی از باورهـای خـود از »اسـتحقاق معرفتـی
entitlement( برخوردار هسـتیم. آنچه این گروه های فالسـفه را از یکدیگر متمایز 

می کنـد نظـر آن ها دربارۀ حدود و ثغور باورهای یادشـده اسـت. گروهی این قبیل 
باورهـا را منحصر در گزاره هایی می دانند که بدون آن ها سیسـتم توجیهی باورهای 
ادراکـی مـا فرومی ریزد و گروهی دیگر آن ها را به تمام باورهای ادراکی پایه تسـری 

می دهند.
پرسش مهم دیگر دربارۀ توجیه باورهای ادراکی این است:

آیا تجربه حسی مستقل از تاریخچه و نحوۀ حصول آن، قادر به توجیه باورهای 
ادراکی است یا اینکه این امر کاماًل به نحوۀ حصول آن متکی است؟ 

این مسئله از آن جهت اهمیت می یابد که، بنا بر برخی نظریات در فلسفۀ ذهن، 
حـاالت شـناختی فرد می تواننـد از طریق »نفوذ معرفتی«، ماهیت تجارب حسـی 
را دگرگـون کننـد. برخـی ادعا کرده اند که، تحت این شـرایط، تجارب حسـی توان 

توجیهِی خود را از دست می دهند.
باورهـای پایـه باورهایی خطاپذیر تلقی می شـوند به این معنـی که اتخاذ چنین 
باورهایی نسـبت به یک گزارۀ معیْن مسـتلزِم صدق آن گزاره نخواهد بود. همچنین 

1. Moore
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به نظر می رسـد که مـا به راحتی درمی یابیم که دارای چنین باورهایی هسـتیم یا نه. 
به نظر می آید معرفت ما نسـبت به این باورها مسـتقیم  و بی واسـطه اسـت، به این 
معنی که برای دانستن اینکه واجِد چنین باورهایی هستیم نیاز به دانستن یا مشاهدۀ 
هیچ چیِز اضافی دیگر نداریم. البته دقیقًا روشن نیست که معرفت ما به باورهایمان 
تا چه اندازه مسـتقیم و بی واسـطه اسـت و یا کنش های متعارف ما در ِاسناد باور تا 
چه پایه خطاپذیرند ــ به ویژه در پرتِو نظریه های معاصر دربارۀ برون گرایی محتوای 

حاالت ذهنی.
برای پرداختن به این موضوع ها کار را با بررسِی این نکته آغاز می کنم که باورها، 
بر خالِف سـایِر حالت های شـناختی، اساسًا با صدق محتوای خود مرتبط اند. این 
ویژگی باور معمواًل به این شـکل بیان می شـود که فرایند باور کردن عبارت است از 
یک حالت هدفمند که صدق را نشـانه می گیرد. معلوم شـده اسـت که تعیین دقیق 

معناِی این دیدگاه به هیچ روی آسان نیست. 
ـ این ویژگی که باورها صدق     سـه فصِل نخسـت کتاب به ویژگی های صدقـ 
ـ و نتایج آن و مسـائلی که پدید می آورد می پـردازد. فصل اول  را نشـانه می گیرنـدـ 
عمدتًا به بررسـی شـماری از نظریه های معاصری می پردازد که کوشیده اند توضیح 
دهند اسـتعارۀ »باور صدق را نشـانه می گیرد« به چه معناسـت. نخسـت بر تمایز 
مهمی میان آنچه هدِف معرفتی )epistemic goal( می خوانم و آنچه هدِف باوری 
)doxastic goal( می توان خواند تأکید می گردد، سپس کوشش می شود نشان داده 
شـود کـه برخی روایت هـای اخیر نظریه ای که صـدق را هدف بـاور می داند به این 
تمایز توجه نکرده اند. دست آخر روایِت دیگری از معنای این نظریه مطرح می گردد 
ــ با تأکید بر سرشـِت انقباضی این نظریه. بخِش عمدۀ فصل دوم مصروِف نشـان 
دادن این است که چگونه ماهیِت »نشانه گرفتن صدق توسط باور« پارادوکس هایی 
از قبیل پارادوکس مور را ایجاد می کند. برخی فیلسـوفان کوشـیده اند نشـان دهند 
که پارادوکس مور ناشـی از وجود تناقـِض عملِی برآمده از اظهار چنان جمله هایی 
است، در حالی که برخی دیگر منابع ایجاد پارادوکس را در این واقعیت جست وجو 
می کننـد کـه چنین جمله هایی را نمی توان به شـکلی سـازگار باور کرد. فیلسـوفان 
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دیگـر بـر این باورند کـه نقِض برخی شـروط الزم برای توجیه معرفتـْی ایجادکنندۀ 
پارادوکس هایی از قبیل پارادوکس مور خواهد شد. در این فصل، کوشش می شود 
ابتـدا الگـوی مشـترِک ایـن رویکردهـای به ظاهر متفاوت آشـکار شـود و سـپس 
رویکردها از طریِق به پرسـش گرفتِن اصولی نقادی شـوند که هریک از آن ها برای 
حل این مسـئله به کار می گیرند. دسـِت آخر راه حل جدیدی بـرای پارادوکس مور 
ارائه خواهد شـد که بنا بر آن، ِاشـکال جملۀ مور در این اسـت که ِاظهار آن، اصل 
حسـن ظن یا اصـل همدلـی )principle of charity( را به عنـوان یک قیِد تبیینی  

مهم نقض می کند.
چهـار فصل بعدی کتاب بـه این موضوعات اختصاص دارد: حساسـیت باور 
بـه شـواهد تجربـی و نتایج و مشـکالتی که این امـر در پی مـی آورد. در فصل های 
سـوم و چهارم و پنجم کوشـش می شود تا نشان داده شود که شواهد تجربی چگونه 
می توانند باورهایی را که ایجاد می کنند موَجه کنند. برخی فیلسوفان ادعا کردند که 
تنها یک باور می تواند دلیل باور دیگری به  شمار آید. تجربه ها با باورها نسبت عّلی 
دارند اما این نسبْت توجیهی نیست )یعنی روشن نیست که تجربیات چگونه قادرند 
باورهایـی را کـه به  وجود می آورنـد موجه کنند(. این امر مسـئلۀ توجیِه غیرباوری 
)non-doxastic( را پیش می کشـد، یعنی این مسـئله که چگونه علت هایی از نوع 
تجربه هـای حسـی قادرند باورهایی را که به  وجـود می آورند توجیه کنند. در فصل 
سوم، پس از تأکید بر اهمیت این مسئله نشان داده خواهد شد که همۀ کوشش های 
موجـود بـرای حل ایـن مسـئله را می تـوان در قالب یافتن یـک پارادایـم هنجارین 
)normative( بازسازی کرد که انتقال از تجربه به باور را شبیه سازی می کند. فصل 
سـوم با شـرح این نکته به پایان می رسـد که چرا همۀ کوشـش های فوق محکوم به 
شکست خواهد بود. فصل چهارم نظریۀ تایلر برج در پاسخ به این پرسش را بررسی 
می کند که تجربۀ حسـی چگونه می تواند باورهایی را که تولید می کند موجه سازد. 
از نظر برج، ما نسبت به باورهای ادراکی خود استحقاق معرفتی داریم. استحقاق 
معرفتی ادراکی نوعی منزلت معرفتی ایجابی اسـت که نه الزم اسـت فاعل شناسـا 
)subject( آن را بفهمـد و نـه لزومًا به آن دسترسـی داشـته باشـد. حتی کودکان و 
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برخی از حیوانات نیز از این منزلت معرفتی برخوردارند. بنابراین تشکیل باورهای 
ادراکی نمی تواند فعالیتی با تأمل و اسـتنتاجی باشـد. اسـتحقاق معرفتی خصلتی 
برون گرایانه دارد. نظریۀ برج را می توان در دو سـطح مفهومی و مصداقی بررسـی 

کرد. 
در سطح مفهومی، پرسش اصلی این است:

آیا نظریۀ مذکور واجد انسجام درونی است و آیا این نظریه قادر است به ایفای 
نقش های منتسب به خود بپردازد؟ 

در سطح مصداقی، سؤال این است:
آیا بر اسـاس این نظریه ما نسـبت به باورهای ادراکی خود اسـتحقاق معرفتی 

داریم یا خیر؟ 
این پرسـش ها چارچوب اصلی این فصل را تشـکیل می دهند. در فصل پنجم، 
راه حلی اساسـًا متفاوت برای مسـئلۀ توجیه غیرباوری ارائه خواهد شـد. در یکی 
از راه حل های مربوط به مسـئلۀ توجیه غیرباوری، از آموزۀ سـوپروینِینِس معرفتی 
)epistemic supervenience( بـرای حـل مسـئله اسـتفاده می شـود. مطابق این 
آمـوزه ویژگی هـای معرفتی بـر ویژگی هـای غیرمعرفتی و غیرهنجاریْن سـوپروین 
می شـوند. در ادامـۀ این فصـل، راه حل های مبتنی بـر آموزۀ سـوپروینِینس نقادی 
خواهد شـد. سـپس تبیینی عرضه می شود که انتقاِل از تجربه به باور را در زمینه ای 
معناشناختی قرار دهد و از این طریق مفهومی از هنجاری بودن را در پی بیاورد که 

آشکارا حساس به محتواست. 
در این امر تردیدی نیسـت که ادراکات حسـی ما بر حاالت شـناختی مان تأثیر 
می گذارنـد. باورهایـی که ما نسـبت بـه محیط پیرامـون خود پیـدا می کنیم، نتیجۀ 
ادراکات حسـی مـا از آن محیط اسـت. مثـاًل هنگامی  که احسـاس درد می کنیم، 
تمایلـی در مـا برای تخفیف درد پدید می آید. اما پرسشـی که پاسـخ آن نیاز به تأمل 
دارد این است که آیا حاالت شناختی نیز متقاباًل بر ادراکات حسی ما اثر می گذارند 
یـا خیر و چنانچه پاسـخ مثبت اسـت این تأثیر چه لوازم معرفتـی ای به همراه دارد. 
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بخش سخت سؤال در واقع به مناقشه ای، در میانۀ قرن بیستم، برمی گردد مبنی بر 
اینکه آیا مشـاهدۀ مسـبوق و مصبوغ به یک نظریه است یا خیر. هرگونه پاسخی به 
این پرسش می تواند برای بحث هایی در فلسفۀ علم )آزمون پذیری نظریات علمی( و 
فلسفۀ ذهن )معماری ذهن( بسیار مهم و حیاتی باشد. این مسئله همچنین اهمیت 
معرفت شـناختی بسیار دارد. برخی از فیلسوفان ادعا کرده اند، به فرض تحقق نفوذ 
یـا اثرگذاری شـناختی، تجارب حسـی در برخـی از موارْد قـدرت توجیه گری خود 
را از دسـت می دهند. بررسـی این ادعا یکی از اهداف عمدۀ فصل ششـم به شـمار 
می آیـد. یکـی دیگر از موضوعـات این فصل، بررسـی نظریۀ اثرگـذاری معرفتی با 
 )extended mind( »فرض احتمال صدق آموزۀ »ذهن گسترده یا شناخت گسترده
اسـت. تا اینجا تجارب ادراکی را تجاربی قلمداد کرده ایم که در درون فاعل شناسـا 
قـرار دارنـد. اما بنا بر آموزۀ »شـناخت گسـتردۀ« حـاالت و فرایندهای شـناختی 
می تواننـد تا خارج از بدن فاعل شناسـا گسـترش یابند. بررسـی نظریـۀ اثرگذاری 
معرفتی در پرتو آموزۀ »شناخت گسترده« از دیگر اهداف این فصل به شمار می آید.
در فصـل هفتـم، اهمیـت معرفتـِی دانـش مـا از محتـوای باورهایمان بررسـی 
خواهـد شـد. به طور شـهودی به نظر می رسـد ما بـه محتوای افکارمان دسترسـی 
مسـتقیم داریـم، اما بحث های اخیـر در زمینۀ برون گرایی دربـارۀ محتوای حاالت 
ذهنی مربوط به این اسـت که آیا آموزۀ برون گرایی در محتوا ناقض این ایدۀ شـهودًا 

پذیرفتنی است یا نه؟ دو خط استداللِی متفاوت دربارۀ این ادعا وجود دارد:
1. اسـتداللی که عمدتًا معرفت شـناختی اسـت و موارد موسـوم به جابه جایِی 
آرام )slow switching( را بـه  کار می گیـرد تـا نشـان دهد که با فرض درسـتی 
برون گرایْی شـخص تنها پس از کاوش در محیط فیزیکی و اجتماعِی پیراموِن 

خود قادر خواهد بود محتوای افکار خویش را دریابد. 
2. اسـتداللی که به اقتفاِی مکینزی1 نتایج غیر قابل قبوِل ناشـی از ترکیب این 

دو ایده را بررسی می کند:

1. McKinsey
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الف( ایدۀ برون گرایی در محتوا؛
ب( ایدۀ دسترسی ویژه به محتوای حاالت ذهنی. 

در ایـن فصـل، عمدتـًا به اسـتدالل اول پرداخته خواهد شـد. پس از بررسـی 
پاسـخ های گوناگونـی کـه به مسـئلۀ جابه جایِی آرام داده شـده و نشـان دادن اینکه 
همۀ آن پاسـخ ها دارای مشـکل اند نشان داده می شـود که چرا این استدالل اصواًل 

ثمربخش نیست.
در فصل هشتم، خطاپذیری باورهاِی پایه بررسی می شود. در این فصل، پس از 
نقِد پاره ای از روایت های معاصر دربارۀ معرفِت خطاپذیر، استدالل خواهد شد که 
مسـئلۀ صرفًا از انسـجاِم این مفهوم سرچشمه می گیرد. ادعا خواهد شد که دوگانۀ 
خطاپذیـر و خطاناپذیـر در قلمـرو معرفت در قالب مفاهیم برون گـرا و درون گرا از 

معرفت )توجیه( به بهترین شکل فهمیده خواهد شد. 
حمید وحید



فصل اول
صدق به منزلۀ هدف باور

یکـی از مهم تریـن مصداق هـای گرایش هـای گـزاره ای بـاور اسـت. گرایش هـای 
ق آن ها گزاره هاسـت. از مشخصه های  گزاره ای حالت هایی ذهنی هسـتند که متعلَّ
مهم باور این است که رفتارها و نحوۀ تعامل ما را با جهان اطرافمان سامان می دهد. 
به تعبیر رمزی، باور همانند نقشـه ای اسـت که به کمک آن راه خود را پیدا می کنیم. 
باورهـا محتـوا دارند. ایـن محتواها جهـان را به نحو خاصـی بازمی نمایانند. وقتی 
باوری را مناسـب یا صادق می انگارند که این محتوا آنچه را قرار اسـت بازبنمایاند 
به درسـتی بازنمایـی کند. بـاور به چیزی یعنـی آن را چونان امری صـادق بازنمایی 
کـردن. پـس وجه دربارگی باور )باورها دربارۀ چیزی هسـتند و آن چیز یک گزاره 
اسـت و گزاره محتوای باور اسـت که جهان را بازنمایی می کند( یا همان محتوای 
آن بـا وجـه بازنمایانه بودن آن ارتباط وثیقـی دارد، یعنی باورها دربارۀ اموری اند که 
م آن با صدق  بازنمایی شان می کند. بنابراین یکی از ویژگی های مهم باور رابطۀ مقوِّ
اسـت. این نسـبت ظاهرًا از این قرار اسـت: باور آوردن به گزاره ای مسـتلزم نوعی 
تعهد به صدق آن گزاره است. همین مشخصۀ باور است که موجب می شود اظهار 
 جمله هایـی چـون »باور دارم که p ولی چنین نیسـت که p« پارادوکسـیکال به نظر

برسد. 
برنارد ویلیامز این مشـخصۀ باور را با این آموزه بیان کرده اسـت: باور معطوف 
بـه صـدق اسـت )Williams, 1973(. او معتقـد بـود ایـن آمـوزه می توانـد برخی 

ویژگی های باور را تبیین کند که عبارت اند از:
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1. »هنجاری« بودن محتوا. منظور از هنجاری بودن محتوا این اسـت که باور 
یا مناسب است یا نامناسب. باوری مناسب است که صادق باشد و باور کاذْب 
نامناسـب اسـت و باید از آن پرهیز کرد. این هنجار را »هنجار مناسـب بودن« 

می خوانند.
 2. ویژگی داشـتن شـواهد. ایـن واقعیت که هنجارهـای )norms( معرفتی بر 
باورها حاکم اند، بدین معنا که باورهایی عقالنی انگاشته می شوند که شواهدی 

مؤیدشان باشند.
 3. بـه نظر می رسـد باورها در اختیار واجدانشـان نیسـتند. ایـن ویژگی همان 

است که »آموزۀ غیراختیاری بودن باور« نامیده می شود. 
عـالوه بر این ویژگی ها، قدرت تبیین کنندگـی و ویژگی معطوف به صدق بودن 
باوْر این گرایش گزاره ای را از بسیاری گرایش های گزاره ای دیگر مانند فرض کردن 
و تصور کردن )آنجا که گزاره ای تصور می شـود و نه تصویری( متمایز می کند. این 
گرایش ها معطوف به صدق نیسـتند و به همین سـبب فردی کـه واجد این حاالت 
اسـت متعهـد به صدق محتوای آن ها نیسـت. گرچه آموزۀ معطـوف به صدق بودن 
باور در بادی امر مقبول به نظر می رسد، بسیار مشکل است مشخص کنیم که دقیقًا 
منظور ما از این آموزه چیست. در ابتدای این فصل برخی نظریه ها را که اخیرًا برای 
رازگشایی استعارۀ  معطوف به صدق بودن باور ارائه شده بررسی و ارزیابی می کنم؛ 
سپس در بخش 2-1 بر تمایز مهمی که آن را تمایز بین هدف معرفتی و هدف باوری 
می نامم تأکید می کنم و نشـان می دهم در برخی نظریه های اخیری که برای تفسـیر 
اسـتعارۀ معطوف به صدق بودن باور مطرح شـده اند این تمایز مغفول مانده اسـت. 
در انتهـا نظریـۀ خودم را دربارۀ این اسـتعاره مطرح و بر ماهیـت حداقلی آن تأکید 
می کنـم و فصـل را با برهان هایی علیـه دو نظریۀ غالب دربارۀ بـاور که نظریه هایی 

حداکثری اند به پایان می برم.

1-1 رازگشایی از استعاره: مرور و نقد نظریه های ارائه شده
کوشـش های زیادی برای رازگشـایی از اسـتعارۀ معطوف به صدق بودن باور انجام 



فصل اول: صدق به منزلۀ هدف باور            11

شده است. در این بخش بر برخی از رویکردهای اخیر، که دربارۀ این مسئله ارائه 
شـده، تمرکز خواهم کرد و نشـان خواهم داد هیچ کدام نتوانسـته اند از این اسـتعاره 
تفسـیری خرسـندکننده به دست دهند. اولین پیشـنهادی که بدان خواهم پرداخت 
پیشنهاد »وجوود« است. او معطوف به صدق بودن را معادل هنجار مناسب بودن 
ق  می داند؛ یعنی معادل این ادعا که باوری مناسب است، اگر و تنها اگر گزارۀ متعلَّ
آن صادق باشد )Wedgwood, 2002(. او این هنجار را »هنجار معرفتی بنیادی« 
می خواند و مدعی اسـت که این هنجار می تواند هنجار فراگیر باور معقول را تبیین 
کند. این هنجار ویژگی های غیرمعرفتی ای را که سبب می شوند باوری معقول باشد 
مشخص می کند. ابتدا به تفسیر »وجوود« از معطوف به صدق بودن باور می پردازم 
و سـپس ادعای دوم او یعنی بنیادی بودن و توانایی تبیینی هنجار مناسـب بودن را 

بررسی خواهم کرد.
»وجـوود« دو اسـتدالل به نفـع بی محتـوا نبـودن هنجار مناسـب بـودن اقامه 
می کنـد. به نظـر هیچ یک از این دو اسـتدالل وافی به مقصود نیسـتند. مقدمه های 

استدالل اول او از این قرارند: 
1. باور مترادف متعلق باور نیست. 

بـه ایـن دلیل واضـح که اولی حالتـی ذهنی اسـت و دومی گـزاره ای. پس بین 
ق آن تفاوت است. مناسب بودن باور و مناسب بودن )صادق بودن( متعلَّ

2. مناسب مترادف صادق نیست. 
اگر این ترادف هایی که نفی شده اند برقرار می بودند، دو طرف گزارۀ دوشرطی ای 

که هنجار مناسب بودن را تعریف می کند یعنی:
ق آن صادق باشد.   باوری مناسب است اگر و تنها اگر گزارۀ متعلَّ

هم معنی می بودند و به تبع آن، هنجار مناسب بودن چیزی جز همان گویی نبود.
اگرچه کسـی می تواند با اینکه باور و متعلق باور از هم متمایزند موافق باشـد، 
اسـتدالل »وجـوود« بـرای تمایـز بین مناسـب بودن و صـدق منتج نیسـت. دلیل 
نخست او برای ادعای موردبررسی این است: »گزارۀ کاذب، از آن حیث که گزاره 
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اسـت، ناقص و معیوب نیست. آنچه معیوب اسـت باور به گزاره ای کاذب است« 
 .)Wedgwood, 2002, p. 267(

در بادی نظر این ادعای »وجوود« مقبول به نظر می رسد. اگر مناسب را معرفتی 
تعبیر کنیم، که تنها قرار اسـت به حاالت ذهنی ای اطالق شـود که به نحو درخوری 
برساخته شده اند، »وجوود« درست می گوید. با توجه به این گفتۀ وجوود: »مناسب 
خواندن باوری بدین معنی اسـت: کسـی که واجد آن باور اسـت ]در برسـاخت آن 
 Wedgwood, 2002,( »باور[ محق است؛ ]یعنی[ حالت ذهنی اش درخور است
p. 267-8(، به نظر می رسد او نیز مناسب را به معنی معرفتی اش اخذ کرده است. 

اگـر این معنی معرفتی مدنظر باشـد، واضح اسـت که نمی توان گـزاره ای را معیوب 
)یعنی متضاد مناسب( خواند؛ زیرا گزاره، از آن حیث که گزاره است، امری معرفتی 
نیست. اما پذیرفتن چنین تعبیری از مناسب، هزینه ای هم دارد. اگر مناسْب معرفتی 
فهمیده شـود، باور مناسـب همان باور موجه یعنی باوری اسـت که از نظر معرفتی 
به نحو درخوری برسـاخته شـده باشـد. اگرچه معرفتی دانستن مناسب بودْن سبب 
مقبول شدن ادعای اخیر »وجوود« است، هنجار مناسب بودن او را نقض می کند. 
با در نظر داشـتن این نکته که در معرفت شناسـی معاصْر اسـتقالل صدق و توجیه 
امری پذیرفته شده است، مجاز است که باوری کاذْب موجه باشد، و باوری صادْق 
ناموجه. اگر باور مناسـب همان باور موجه باشـد، با توجه به این نکته، مجاز است 
که باوری مناسـْب کاذب باشـد. اما طبق هنجار مناسـب بودن، باورهای مناسـْب 
صادق انـد. از طـرف دیگر مجاز اسـت باوری صـادق ناموجه باشـد؛ بنابراین، اگر 
باور مناسب همان باور موجه باشد، مجاز است که باوری نامناسْب صادق باشد. 
اما طبق هنجار مناسـب بودن، باورهای نامناسـْب کاذب اند. پس تعبیر معرفتی از 
مناسب بودن با هنجار مناسب بودن در تعارض است. پس استدالل اول »وجوود« 

برای بی محتوا نبودن هنجار مناسب بودن بی مشکل نیست.
اسـتدالل دوم »وجـوود« به نفـع بی محتـوا نبـودن هنجـار مناسـب بـودن هـم 
خالی از اشـکال نیسـت. او می گوید: »حـاالت ذهنی دیگری غیـر از باور، مانند 
برگزیـدن و تصمیـم گرفتـن، هم می توانند غلط، گمراه کننده، یا نامناسـب باشـند. 
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 Wedgwood,( »پس مناسـب بودن به معنی به گزاره ای صادق باور آوردن نیسـت
pp. 267-268 ,2002()1(. کاماًل موافقم. اما به نظر می رسد که »وجوود« موضوع 

بحث را عوض کرده اسـت. پیش تر علیه این همانی ویژگی مناسـب بودن با ویژگی 
معناشناسـانۀ صادق بودن اسـتدالل کرده بود و اکنون از این همان نبودن مناسب با 
ویژگـی بـاوری به گزاره ای صادق بـاور آوردن می گوید. اما بی محتـوا بودن هنجار 
مناسب بودن مستلزم این همانی دو ویژگی مناسب بودن و صادق بودن است و نه دو 
ویژگی مناسب بودن و به گزاره ای صادق باور آوردن.1 بنابراین می توان نتیجه گرفت 
که »وجوود« نتوانسـته اسـت این ادعای خود را که هنجار مناسـب بودن بی محتوا 

نیست، به معنایی که در نظر دارد، مقبول کند)2(. 
این ادعا که باور واجد ویژگی هنجاری مناسب بودن است، با مناقشۀ دیگری 
هم دست به گریبان است. »وجوود«، بالفاصله پس از اینکه آموزۀ معطوف به صدق 
بودن باور را به هنجار مناسـب بودن فرومی کاهد، بیان می کند که لفظ مناسـب، به 
معنایی که او مراد می کند، مفهومی هنجاری را بیان نمی دارد. او این شرط کافی را 

برای هنجاری بودن پیشنهاد می کند: 

اگر یکی از ویژگی های مقوم مفهوم الْف راهنمای عمل بودن باشـد، مفهوم 
الف هنجاری است. 

منظور از این شـرط را می توان بدین صورت توضیح داد. فرض کنید شـخصی 
می خواهـد عملـی انجام دهـد. او گزینه هـای متفاوتـی پیـش رو دارد. او تصدیق 
می کنـد کـه برخی از این اعمال الف اند و برخی الف نیسـتند. اگر این تصدیق او را 
متعهـد کند کـه اعمالی را که الف اند انجام دهد و اعمالی را که الف نیسـتند انجام 
ندهد، مفهوم الف راهنمای عمل اوسـت. »وجوود« معتقد اسـت راهنمای عمل 
بودن، به معنایی که پیش تر گفتم، برای هنجاری بودن کافی است. به عبارت دیگر، 
اگر شخص متعهد باشد اعمالی که انجام می دهد با قضاوتی که دربارۀ الف بودن یا 

1. نگارنده واژه ها را ایتالیک کرده است.
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نبودن آن ها دارد متالئم باشد، الف بودن راهنمای عمل اوست و در نتیجه هنجاری 
اسـت. واضح است که صرفًا به کمک این شرط نمی توان مشخص کرد مفهوم الف 
هنجاری اسـت یا نه؛ چون این شـرط تنها شـرط کافی اسـت، و نه شـرط الزم و 
کافی. »وجوود«، برای اینکه به پیشنهاد خود طنینی معرفتی بدهد، تعهدی را که 
در توضیح شـرط پیشـنهادی اش آوردم چنان می فهمد که با معقول نبودن متناسب 
است. یعنی وقتی می گوید شخص متعهد است مطابق قضاوتش دربارۀ الف بودن 
یا نبودن اعماْل عمل کند، منظورش این است که اگر چنین نکند، نامعقول است. 
تبیین کننـدۀ ایـن نامعقـول بودن این اسـت کـه در چنین شـرایطی او حاالت ذهنی 

ناسازگاری دارد. 
برای مثال مفهوم حرکت مطابق قاعدۀ شـطرنج را در نظر بگیرید. فرض کنید 
کسـی کـه دارد شـطرنج بازی می کند حرکـت ب را مطابق با قاعدۀ بازی شـطرنج 
نمی دانـد و در عیـن حـال آن را انجام می دهد. مطابق نظر »وجوود« این شـخص 
حـاالت ذهنـی نامنسـجمی دارد. یعنی واجد حاالت ذهنی ای اسـت کـه ناظر به 
سـه امر اسـت: پرهیز از انجام حرکتی مخالف قاعدۀ بازی، مخالف قاعده دانستن 
حرکت ب، و تصمیم به انجام حرکت ب. البته سه حالت ذهنی پیش گفته منسجم 
نیسـتند. چنان  که دیده می شـود، اینکه شـخص مطابق قضاوتش دربارۀ اطالق یا 
عدم حرکت مطابق قاعدۀ شـطرنج به حرکت ب عمل نکند سـبب می شـود که او 
حاالت ذهنی نامنسجمی داشته باشد. پس طبق معیار »وجوود«، حرکت مطابق 
قاعدۀ شـطرنج مفهومی هنجاری است. اما شاید کسی بپرسد چرا مخالف قاعده 
دانسـتن حرکـت و در عیـن حال تصمیم به انجـام آن حرکت با هـم در تعارض اند؟ 
ممکن است به پرسش پیشین چنین پاسخ داده شود: جملۀ نباید حرکت ب را انجام 
داد منطقـًا از ایـن جمله برمی آید: حرکت ب مطابق قاعده نیسـت. اما این پاسـخ 
بیش تر به استلزام »باید« از »است« شبیه است و مقدم آن تنها از »است«ی خبر 
می دهـد. چگونه می توان از اسـت، باید را نتیجه گرفت؟ بـه عبارت دیگر، از مقدم 
حرکـت ب مطابق قاعده نیسـت منطقًا این تالی نتیجه نمی شـود کـه نباید حرکت 
ب را انجـام داد. باید مقدمه ای به مقدمۀ پیشـین افـزود تا نتیجۀ موردنظر منطقًا از 
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آن ها نتیجه شـود. به نظر می رسـد »وجـوود« برای فراهـم آوردن چنین مقدمه ای 
اسـت که می گوید مشـارکت در یک کنش بدین معنی اسـت که »شـخص خود را 
متعهد کند که بپذیرد )بمعنا من المعانی( در حین انجام آن کنش نباید حرکت هایی 
]بـا فالن ویژگی هـا[ را انجام دهد« )Wedgwood, 2002, p. 268(. اگر بخواهیم 
ایـن ادعای »وجـوود« را در مثال شـطرنج تطبیق کنیم، باید بگوییم: »مشـارکت 
در "کنش متعارف شـطرنج بازی کردن" مسـتلزم انجام حرکت های قانونی با هدف 
پیروزی در آن بازی اسـت« )Wedgwood, 2002, p. 286(. بنابراین اگر بپرسـند 
که چرا از این قضاوت که حرکِت ب غیرقانونی است نتیجه می شود که شخص به 
تعهِد خاصی ملتزم است، در پاسخ باید گفت به این دلیل: خوِد مشارکت در عمِل 
بازِی شطرنج مستلزِم آن است که شخص چنین تعهِد کلی ای را پذیرفته باشد: نباید 
حرکت هـاِی خالِف قاعده انجام داد. »وجوود« می خواسـت از اینکه پذیرش یک 
مفهوْم تعهدی را در پی دارد، هنجاری بودن آن مفهوم را نشان دهد. اما در استدالل 
او، آنچه مسـئول هنجاری بودن اسـت، تعهد کلی ای اسـت که مالزم مشارکت در 

کنشی است و نه هنجاری بودن مفهومی.
نکتـۀ اخیـر بر ادعـای دیگر »وجـوود« هم سـایه می افکند: مفاهیم  مناسـب 
و معقـول در کنـش اسـتدالل آوری هنجاری انـد: »مثاًل فرض کنید که برای شـما 
 .p را تعلیق کنید و معقول نیست که باور کنید که p معقول است که داوری دربارۀ
در این صورت یکی از مقومات مفهوم »معقول بودن« این اسـت که ]به سـبب این 
داوری هـا[ باور نکنیـد کـه Wedgwood, 2002, p. 269( »p(. به عبارت دیگر، 
اگر پذیرفتید که در کنش استدالل آوری مشارکت کنید، اگر علی رغم اینکه باوری 
را نامعقول می دانید بدان باور آورید، حالت های ذهنی نامنسـجمی خواهید داشت 
و این نشـان می دهد که معقول بودن مفهومی هنجاری اسـت. اما با در نظر داشتن 
تحلیلی که پیش تر از مسـئول هنجاری بودن در اسـتدالل »وجوود« آوردم، »نباید 
باور آورد که p« صرفًا از »باور به p نامعقول است« برنمی آید. برای آنکه منطقًا به 
این نتیجه برسـیم که نباید باور آورد که p عالوه بر مقدمۀ باور به p نامعقول اسـت 
بایـد این مقدمه را هم افزود که نباید باورهای نامعقول داشـت. به زعم »وجوود«، 




