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مقدمة المترجم

هــل بإمكاننــا معرفــة أي شــيء 

مــا  الخارجــي؟  العالــم  قضايــا  عــن 

الــذي يضمــن لنــا أن األرض لــم تــأت 

للوجــود منــذ خمــس دقائــق فقــط، 

وأودع  تاًمــا  خلًقــا  ُخلقــت  أنهــا  إال 

فيهــا مــن األدلــة المتنوعــة )بمــا فــي 

ذلــك ذكرياتنــا واعتقاداتنــا المزيفــة 

التــي  أدمغتنــا(  فــي  وضعــت   التــي 

وهمــي  قديــم  وجــود  إلــى  تشــير 

وأحــداث قديمــة وهميــة؟ وإذا كان 

المــخ هــو مركــز تلقــي اإلحساســات 

ــي  ــذي يضمــن ل ومعالجتهــا فمــا ال

فــي وعــاء  مــخ  أننــي لســت مجــرد 

بــه محلــول مغــذي ومتصــل بجهــاز 

إدراكاتــي  ليصنــع  متقــدم  كمبيوتــر 

افتراضــي  عالــم  فــي  الحســية 

افتراضًيــا  جســًما  فيــه  أمتلــك 

نــاس  مــع  فيــه  وأتعامــل  وهمًيــا 

هــذه  تبــدو  وهمييــن؟  افتراضييــن 

األســئلة مثيــرة للضحــك بالنســبة 

وعلــى  عــادي،  شــخص  أي  إلــى 

األغلــب ســُيتهم صاحبهــا بالجنــون 

إن كان يســأل علــى محمــل الجــد. 

جهــًدا  يألــوا  فــال  الفالســفة  أمــا 

فــي مناقشــة هــذه األســئلة والــرد 

الشــكية  النزعــة  فأنصــار  عليهــا، 

ينفــون وجــود الضمانــة التــي تؤكــد 

معرفتنــا بقضايــا العالــم الخارجــي، 

ولكــن ألننــا بصفتنــا بشــًرا ال نملــك 

ا آخــر، فعلينــا أن نتجاهــل هــذه  خيــاًر

الحقيقــة لنتعامــل برجماتًيــا مــع مــا 

ــه عالــم حقيقــي واقعــي،  ــا أن يبــدو لن

المثبتــون  يــرد  المقابــل  وفــي 

بإمــكان معرفــة قضايــا  للمعرفــة 

علــى  ويســتدلون  الخارجــي  العالــم 

بــرح  ومــا  مختلفــة.  بأدلــة  ذلــك 

الجــدل بيــن الفريقيــن يتمحــور حــول 

تبريــر  علــى  وقدرتهــا  األدلــة  كفايــة 
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حتــى  الخارجــي  العالــم  معتقــدات 

ظهــرت مواقــف أخــرى تطــرح حلــوًلا 

مختلفــة ألســئلة النزعــة الشــكية ال 

ا للنقــاش،  تتخــذ مــن األدلــة محــوًر

الســياقية  النزعــة  ذلــك  ومــن 

إلــى  تذهــب  التــي  اإلبســتمولوجية 

أو  "أن المعاييــر الخاصــة باإلســناد 

االدعــاء الصحيــح للمعرفــة ليســت 

ثابتــة، بــل تتغيــر بتغيــر الظــروف"))). 

ال يجيــب الســياقيون علــى األســئلة 

الشــكية بإجابــة فاصلــة، بــل يــرون 

أن اإلجابــة تختلــف باختالف الســياق 

الــذي يطــرح فيه المســألة المعينة، 

ففــي حيــن أنــه يمكننــا ادعــاء معرفة 

ــا فــي ســياق  امتــالك جســًما حقيقًي

نعــرف  ال  فإننــا  العاديــة،  المعاييــر 

ذلــك فــي ســياق المعاييــر العاليــة 

الخاصــة بالــدرس الفلســفي مثــًلا.

)2( Michael Willialms, Problem of  Knowledge: A Critical 
Introduction to Epistemology, )New York: Oxford 
University Press, 2001(, 159.

تتعــدد نســخ النظريــات الســياقية وتشــترك 

يلعبــه  الــذي  الجوهــري  الــدور  إبــراز  فــي  جميًعــا 

أو  القضايــا  تحديــد شــروط صــدق  فــي  الســياق 

المعاييــر اإلبســتمولوجية الازمــة لصحــة نســبة 

الســياقية  النظريــات  تقســم  ويمكــن  المعرفــة. 

أساســيين:  فرعيــن  إلــى  عموًمــا 

الفــرع األشــهر هــو فــرع ســياقية المســِند 

الســياقية  أو   Contextualism Attributor

 Contextualism Conversational التحادثيــة 

حــول  تتمحــور  ســيمائية  ســياقية  وهــي 

ومــن  )يعــرف(،  لكلمــة  الدالليــة  التطبيقــات 

لويــس  وديفيــد  ديــروز  كيــث  نظارهــا  أشــهر 

لســياقية  ووفًقــا  كوهيــن.  وســتيورات 

المســِند، فــإن الجملــة أو العبــارة "س يعــرف 

أن ق فــي الزمــن ز" تكــون صادقــة فــي ســياق 

فــي  كاذبــة  تكــون  حيــن  فــي  معيــن،  تحادثــي 

ســياق تحادثــي آخــر لنفــس الشــخص ولــذات 

القضــة وفــي ذات الزمــن. فســياق المتحــدث 

)الــذي يســند المعرفــة إلــى الشــخص س(، ال 

ســياق س، هــو الــذي ســيحدد شــروط صــدق 

ــارة المنطوقــة "س يعــرف أن ق" إال فــي  العب

المســند  نفســه  هــو  المتحــدث  كــون  حالــة 

إليــه، أي فــي حالــة إســناد المتحــدث المعرفــة 

إلــى نفســه، ففــي هــذه الحالــة يكــون ســياق 

المســند إليــه )أي س( هــو المحــدد لشــروط 

العبــارة.  صــدق 

خــال  مــن  المتحــدث  ســياق  ويتحــدد 

انتبــه  فــإذا  المحادثــة  ومامــح  خصائــص 

المتحــدث إلــى احتماليــة ورود خطــأ مــا )ي( 



فــي القضــة )ق( وذكرهــا حيــن لــم تكــن قــد 

الســياق ســيتحول  فــإن  ذلــك  قبــل  أثيــرت 

مــن ســياق ذي معاييــر منخفضــة )حيــث ال 

يلــزم اســتبعاد االحتماليــة ي لصــدق العبــارة: 

"س يعــرف أن ق"( إلــى ســياق ذي معاييــر 

مرتفعــة )حيــث يلــزم اســتبعاد االحتمــال ي 

العبــارة(.  لصــدق 

وبحســب ســياقة المســِند، فــإن ادعــاءات 

المعرفــة ينظــر إليهــا باعتبارهــا ادعــاءات ذات 

داللــة ســياقية، فكلمــة )يعــرف( كلمــة ســياقية 

ســياق  مــن  داللتهــا  تتغيــر   indexical الداللــة 

آلخــر مثلهــا مثــل الكلمــات الســياقية: أنــت، أنــا، 

هنــا. فــإذا قلــُت مثــًلا: )أحمــد هنا(، فــإن ما أعنيه 

بكلمــة )هنــا( ســيعتمد علــى المــكان الــذي كنُت 

قاعــة  فــي  كنــُت  فــإذا  ذلــك،  قلــُت  حيــن  فيــه 

مؤتمــرات فأنــا أعنــي إذن أن أحمــد فــي قاعــة 

فمعناهــا  )أنــا(،  كلمــة  وهكــذا  المؤتمــرات. 

فيــه،  اســتخدمت  التــي  الســياق  علــى  يعتمــد 

قــال  فــإذا  يســتخدمها.  مــن  علــى  وتحديــًدا 

أحمــد: )أنــا فــي قاعــة المؤتمــرات( فهــو يعنــي 

أن أحمــد فــي قاعــة المؤتمــرات. ولكــن عندمــا 

تســتخدم فاطمة )أنا( فهي تعني شــيًئا آخر، فـ 

)أنــا( التــي تســتخدمها فاطمــة تعنــي: فاطمــة. 

كلمــة ســياقية  فهــي  )يعــرف(  كلمــة  وهكــذا 

يعتمــد محتواهــا الداللــي )أو الســيمائي( علــى 

الســياق التــي اســتخدمت فيــه. وألن الســياق 

يؤثــر علــى المحتــوى الداللــي لكلمــة يعــرف فهــو 

أيًضــا يؤثــر علــى شــروط صــدق عبــارات اإلســناد 

المعرفــي، أي إن صحــة إســناد كلمــة )يعــرف( 

اإلبســتمولوجية  المعاييــر  باختــاف  يختلــف 

التــي يحددهــا ســياق المســِند أو المتحــدث. 

وممــا ُيعتــرض بــه علــى ســياقية المســِند 

ــى  ــى فلســفة اللغــة منهــا إل كونهــا أقــرب إل

اإلبســتمولوجيا؛ إذ هــي نظريــة عــن دالالت 

المعرفــة  عــن  وليــس  المعرفــة  إســناد 

ذاتهــا)3(. ويجيــب ديــروز بــأن الســياقية وإن 

اللغــة  فلســفة  مباحــث  مــن  مبحًثــا  كانــت 

باإلبســتمولوجيا،  الصلــة  وثيقــة  فإنهــا 

مشــكلة  يدرســون  الذيــن  "أولئــك  يقــول: 

الجبريــة وحريــة اإلرادة علــى ســبيل المثــال 

ا بمــا  ينبغــي عليهــم أن يكونــوا مهتميــن جــدًّ

يعنيــه أن يكــون الفعــل حــًرا. فــإذا كان ذلــك 

يعنــي أشــياء مختلفــة فــي ســياقات مختلفــة 

فــإن أنواًعــا مــن المشــاكل يمكــن أن تنهــض 

مــن اإلخفــاق فــي التعــرف علــى هــذا التحــول 

تحــول  ثمــة  يكــن  لــم  وإذا  المعنــى،  فــي 

جوهريــة.  معلومــة  أيًضــا  هــذه  فســتكون 

ففــي كلتــا الحالتيــن ســنحتاج إلــى معرفــة مــا 

تعنيــه مثــل هــذه االدعــاءات. وبالمثــل فإنــه 

مــن المهــم فــي دراســة المعرفــة فهــم مــاذا 

يعنــي أن نقــول إن شــخًصا مــا يعــرف شــيًئا 

مــا. فــإذا كان هــذا يعنــي أشــياء مختلفــة فــي 

ســياقات مختلفــة فــإن أنواعــا من المشــاكل 

واألخطــاء فــي اإلبســتمولوجيا، وليس فقط 

فــي فلســفة اللغــة، ســتنهض مــن اإلخفــاق 

ــل هــذه التحــوالت فــي  ــى مث فــي التعــرف عل

)3( Elke Brendel and Christoph Jäger, “Contextualist 
Approaches to Epistemology: Problems and Prospects,” 
Erkenntnis 61, no. 2 )November 1, 2004(: 143–72, https://
doi.org/10.1007/s10670-004-0489-3.
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هــذا  مثــل  هنــاك  يكــن  لــم  وإذا  المعنــى. 

بحدوثــه،  ذلــك  مــع  نعتقــد  وكنــا  التحــول 

فســنقع فــي أنــواع مــن األخطــاء المتعلقــة 

بالمعرفــة، وكذلــك المتعلقــة بـــ "يعــرف". إن 

وحــول  المعرفــة  حــول  المقترحــات  توافــق 

ادعــاءات المــرء حــول دالالت "يعــرف" توافًقــا 

الفاصلــة  الهشــة  الحــدود  عبــر  معقــوًلا 

للفلســفة  الفرعييــن  المجاليــن  بيــن هذيــن 

ضــروري ألي نظريــة إبســتمولوجية جديــرة 

بالثقــة، وكذلــك ألي رؤيــة جديــرة بالثقــة حــول 

المهمــة  اإلبســتمولوجية  الجمــل  دالالت 

الصلــة")4(. ذات 

الســياقية  مــن  الثانــي  والفــرع 

إليــه  المســَند  ســياقية  هــي  اإلبســتمولوجية 

تتحــد  لهــا  ووفًقــا   ،Subject Contextualism

المعاييــر المعرفيــة الواجــب علــى )س( الوفــاء 

)وهــو  نفســه  )س(  ســياق  خــال  مــن  بهــا 

المســند إليــه( ال ســياق المتحــدث أو المســِند. 

وألن الســياقات التــي تحــدد المعاييــر المعرفيــة 

ورود  مجــرد  يكفــي  فلــن  تحادثيــة،  ليســت 

االحتمــال )ي( فــي حديــث مــا ليرفــع المعاييــر، 

ــار االحتمــال )ي( ومــا يترتــب  بــل ســيعتمد اعتب

عليــه مــن رفــع أو خفــض للمعاييــر علــى خلفيــة 

)س( المعلوماتيــة واهتماماتــه العمليــة فــي 

ســياق المســألة issue-context. وينــدرج تحــت 

هــذا الفــرع مــن الســياقية اإلبســتمولوجية عــدد 

التــي  المبكــرة  النســخ  ومنهــا  النظريــات  مــن 

)4( Keith DeRose, The Case for Contextualism: 
Knowledge, Skepticism, and Context )New York: Oxford 
University Press, 2009(, 18–19.

طرحهــا الفليســوفان ديفيــد بــي أنيــس ومايــكل 

المســألة  ســياقية  عليهــا  ويطلــق  ويليمــز، 

 .issue-contextualism

المســألة  ســياقية  نظريــات  وتتميــز 

اإلبســتمولوجي،  بالتبريــر  الصريــح  بتعلقهــا 

للنظريــات  مكمــًلا  أو  بديــًلا  وُتطــرح  بــل 

أي  اإلبســتمولوجي،  التبريــر  فــي  التقليديــة 

النزعــة األساســية foundationalism والنزعــة 

النظريــات  بخــاف   ،coherentism االتســاقية 

تعتنــي  ال  التــي  األحــدث  التحادثيــة  الســياقية 

اإلبســتمولوجي،  التبريــر  أو  المعرفــة  ببنيــة 

مــن  بديــًلا ألي  أنهــا  يــرى منظروهــا  ال  والتــي 

النظريتيــن التقليديتيــن فــي التبريــر بــل هــي فــي 

كلتيهمــا)5(. مــع  تائــم 

بالكثيــر  المســألة  ســياقية  وتديــن 

لفتجنشــتاين حتــى إن ويليمــز يصــف نســخته 

فتجنشــتانية  "ســياقية  بأنهــا  الســياقية  مــن 

فيهــا  إذ  Wittgensteinian Contextualism؛ 

والمعاييــر  بالممارســات  التبريــر  ُيعلــق 

اإلجتماعيــة)6(. ويقــول ويلمــز: " إن محــور هــذا 

بالكثيــر  يديــن  الــذي  [للســياقية]،  المفهــوم 

التبريــر  معاييــر  أن  فكــرة  هــو  لفتجنشــتاين، 

)5( يقــول ديــروز مميــًزا نظريتــه عــن نظريــة ديفيــد أنيــس " 
بالتأكيــد أطروحــة  "الســياقية" كمــا أشــرحها هنــا ليســت  إن 
حــول بنيــة المعرفــة أو التبريــر. بــل هــي فــي الواقــع تتــاءم مــع 
مــع  وأيًضــا  االتســاقية،  والنزعــة  األساســية  النزعــة  مــن  كل 

الخيــارات البنيويــة المختلفــة بيــن هاتيــن النزعتيــن." انظــر:
DeRose, 21.

)6( Brendel and Jäger, “Contextualist Approaches to 
Epistemology: Problems and Prospects,” 171; Michael 
Williams, “Why )Wittgensteinian( Contextualism Is 
Not Relativism,” Episteme 4, no. 1 )February 2007(: 93, 
https://doi.org/10.3366/epi.2007.4.1.93.
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 circumstantial ــة خاضعــة للتنويعــات الظرفي

ليســت  المعاييــر  فهــذه  ثــم  ومــن  الكبيــرة، 

ــر  مطلقــة وال ثابتــة")7(. وإذا كانــت معاييــر التبري

بحســب هــذه الرؤيــة ليســت ثابتــة وال مطلقــة 

فهــل يعنــي ذلــك أن النظريــة تــؤول فــي النهايــة 

إلــى النســبية المعرفيــة؟ يجيــب ويلمــز بالنفــي 

ويدعــي أن االمــر علــى خــاف ذلــك تماًمــا. بــل 

هــو يــرى أن نظريتــه يمكــن اســتعمالها كعــاج 

ذلــك  بمــا  الشــكية  النزعــة  إلغــراءات  ناجــع 

النســبية المعرفيــة. يقــول: "إن مــا يؤخــذ علــي 

تنبــي للنســبية  أنــه  أو علــى فتجنشــتاين علــى 

الموضوعيــة  المعرفــة  إهــدار  عــن  يعبــر  ال 

ولكــن يعبــر عــن شــكوك معينــة حــول مزاعــم 

التقليديــة")8(. اإلبســتمولوجيا 

نظريتــه  أنيــس  ديفيــد  يســتمد  وكذلــك 

الســياقية مــن فتجنشــتاين وآخريــن مؤكــًدا علــى 

الطبيعــة اإلجتماعيــة للتبريــر المعرفــي، وهــو مــا 

التبريــر  لبنيــة  التقليديتيــن  النظريتيــن  تتجاهلــه 

نظريتــه  تــؤول  أن  أنيــس  ينفــي  كمــا  المعرفــي. 

إلــى النســبية أو إلــى اســتبعاد الموضوعيــة، كمــا 

ســيأتي بيانــه فــي ثنايــا ورقتــه الكاســيكية التــي 

أقــدم لهــا. وعلــى الرغــم مــن أن أنيــس أراد مــن 

التقليدتيــن  للنظريتــن  بديــًلا  تكــون  أن  نظريتــه 

بالكليــة؛  يســتبعدهما  لــم  أنــه  الواضــح  فمــن 

فثمــة قرابــة أو مصاهــرة ظاهــرة بيــن النظريتيــن 

)7( Williams, “Why )Wittgensteinian( Contextualism Is 
Not Relativism,” 93.

)8( Williams, 94.

التقليدتيــن – وال ســيما األساســية)9(. وكمــا يــرى 

تكــون  مــا  أقــرب  هــي  أنيــس  "إن ســياقية  ديــروز 

النزعــة  أشــكال  مــن  شــكل  بأنهــا  توصــف  ألن 

النزعــة  مــن  لــكل  بنيوًيــا  بديــًلا  ال  األساســية، 

واالتســاقية")10(. األساســية 

يختلــف  المعرفــي  التبريــر  أن  أنيــس  يــرى 

االجتماعيــة،  والممارســات  المعاييــر  باختــاف 

فالتبريــر نشــاط اجتماعــي قــد ننخــرط فيــه بغيــة 

عــن  التمســك  عــن  للدفــاع  أو  اآلخريــن  إقنــاع 

التبريــر  علــى  التركيــز  يتعــارض  وال  معتقداتنــا. 

بصفتــه نشــاًطا مــع االعتقــاد فــي التبريــر بصفتــه 

وضًعــا status، ولكــن التركيــز علــى التبريــر بصفتــه 

نشــاًطا ســيؤثر علــى رؤيــة المــرء للتبريــر بصفتــه 

مــن  ســيكون  المثــال  ســبيل  علــى  وضًعــا، 

الطبيعــي النظــر إلــى االعتقــاد المبــرر علــى أنــه 

االعتقــاد القابــل للدفــاع عنــه مــن خــال النشــاط 

التبريــري. وبمجــرد أن ننظــر إلــى التبريــر كنشــاط 

النظريــات جذابــة وسيســتبعد  بعــض  ســتبدو 

مــن  مثــًلا  الانهائــي  فالتسلســل  البعــض. 

النظريــات المســتبعدة؛ ألن عمرنــا محــدود وال 

ــى  ــم األســباب إل ــا المضــي قدمــا فــي تقدي يمكنن

مــا ال نهايــة، بــل نحــن نميــل إلــى االعتقــاد بــأن 

الطفــل الــذي يســتمر يســأل "لمــاذا" متسلســًلا 

التبريريــة.  الممارســة  عمــل  كيفيــة  يــدرك  لــم 

إننــا  إذ  االتســاقية؛  النزعــة  وكذلــك ستســتبعد 

الحجــج  عــادة  نرفــض  الواقعيــة  حياتنــا  فــي 

)9( Michael Willialms, Problem of Knowledge: A Critical 
Introduction to Epistemology )New York: Oxford 
University Press, 2001(, 159.

)10( DeRose, The Case for Contextualism, 21.
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المقابــل  باعتبارهــا غيــر مقنعــة. وفــي  الدائريــة 

الحقيقيــة  الحيــاة  فــي  التبريــر  نشــاط  يبــدو 

أساســي النزعــة؛ فنحــن نقــدم بعــض األســباب 

ــة مــا وال  ــم نتوقــف فــي مرحل ــا ث لدعــم معتقداتن

، وإذا كانــت أســبابنا التــي قدمناهــا جيــدة علــى  ُبــدَّ

األقــل فــإن الجمهــور العاقــل الراشــد ســيقنع 

بأننــا قدمنــا تبريــًرا كافًيــا)11(.

االعتقــادات  وأي  الجمهــور؟  هــذا  هــو  فمــن 

ومــا  اعتراضــات؟  غيــر  مــن  يمررونهــا  التــي  تلــك 

هــي أشــكال االعتراضــات إن وجــدت؟ ومــا طبيعــة 

األســباب ُينتهــى إليهــا؟ هــذا مــا ســيوضحه أنيــس 

فــي ورقــة. 
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نظرية سياقية في التبرير 
المعرفي)12)

ديفيد بي أنيس)13)

النزعة األساسية والنزعة . 1
االتساقية والنزعة السياقية

األساســية  النزعــة  تذهــب 

foundationalism إلــى أنــه ال ُبــدَّ لــكل قضيــة 

تجريبيــة مبــررة أن ينتهــي تبريرهــا، ولــو جزئًيــا 

إلــى فئــة خاصــة مــن القضايــا  علــى األقــل، 

تقديــر،  أقــل  فــي  تتمتــع،  التــي  األساســية 

بدرجــة مــن التبريــر مســتقلة عــن الدعــم الــذي 

)12( نشرت هذه الورقة عام 1978 في 
American Philosophical Quarterly, Jul., 1978, Vol. 15, No. 3 
)Jul., 1978(, pp. 213-219.

)13( أســتاذ الفلســفة بجامعــة بــول ســتات بالواليــات المتحــدة 
)المترجم(
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قــد تســتمده مثــل هــذه القضايــا مــن قضايــا 

أخــرى. وال تشــترط هــذه النزعــة األساســية 

المعتدلــة minimal  اليقيــن أو عــدم قابليــة 

التصحيــح incorrigibility ، وال تنفــي إمــكان 

ــا، كمــا أنهــا  إعــادة النظــر فــي جميــع القضاي

مــن  التبريــر  أو  لاتســاق  بــارًزا  ا  دوًر تعطــي 

االعتراضــات  وتتمثــل  النســق)14(.  داخــل 

الرئيســة علــى النزعــة األساســية فــي )أ( إنــكار 

ــا األساســية و)ب( االدعــاء أن  وجــود القضاي

مثــل هــذا األســاس المجــدب، علــى افتــراض 

جميــع  تبريــر  فــي  أبــًدا  يفلــح  لــن  وجــوده، 

القضايــا المتنوعــة التــي نعدهــا عــادًة مبــررة. 

وأمــا النظريــة االتســاقية فــي التبريــر فتذهــب 

إلــى عكــس مــا تذهــب إليــه النزعــة األساســية. 

فوفًقــا لهــا تكــون القضيــة مبــررة إذا، وفقــط إذا، 

ــا.  كانــت متســقة مــع نســق معيــن مــن القضاي

وعلــى الرغــم مــن وجــود خــاف بيــن االتســاقيين 

فــي توضيــح ماهيــة االتســاق وتحديــد النســق 

أن  علــى  يتفقــون  فإنهــم  بالقضايــا،  الخــاص 

االتســاق  هــي  للنظريــة  الرئيســية  العناصــر 

االعتــراض  ويتمثــل  والشــمولية.  والترابــط 

الرئيــس علــى النظريــة فــي أن االتســاق ضمــن 

القضايــا  مــن  وشــاملة  منســجمة  مجموعــة 

المعتدلــة  األساســية  للنزعــة  مناقشــة  علــى  لاطــاع   )14(
انظــر: 

William P. Alston, "Has Foundationalism Been Refuted?", 
Philosophical Studies, vol. 29 )1976(, pp. 287-305; James 
W. Cornman, "Foundationalism Versus Nonfoundational 
Theories of Empirical Justification," American 
Philosophical Quarterly, vol. 14 )1977(, pp. 287-297; David 
B. Annis, "Epistemic Foundationalism," Philosophical 
Studies, vol. 31 )1977(, pp. 345-352.

منظــرو  جنــح  وقــد  للتبريــر)15(.  كافيــًا  ليــس 

التبريــر المعرفــي إلــى إبــراز النزعتيــن، األساســية 

واالتســاقية، متجاهليــن أو متغاضيــن عــن نــوع 

ثالــث مــن النظريــات، أال وهــي النزعــة الســياقية 

Contextualism. ينكــر الســياقي وجــود عبــارات 

النزعــة  إليــه  تذهــب  الــذي  بالمعنــى  أساســية 

ــا  األساســية، كمــا ينكــر أن يكــون االتســاق كافًي

فــإن  االتســاقية،  للنزعــة  ووفًقــا  التبريــر.  فــي 

الســياقية  الضوابــط  تتجاهــل  النظريتيــن  كلتــا 

الجوهريــة للتبريــر، وفيمــا يلــي ســأقوم بتقديــم 

الســياقية)16(. النظريــة  مــن  نســخة 

)15( وجدت مؤخًرا مناقشات حول النزعة االتساقية في
Keith Lehrer, Knowledge )London, 1974(, chaps. 7-8. 
Nicholas Rescher, "Foundationalism, Coherentism, and 
the Idea of Cognitive Systematization," The Journal of 
Philosophy, vol. 61 )1974(, pp.

 : Nicholas Rescher وكذلك في كتاب نيكوالس ريشر
The Coherence Theory of Truth )London, 1973(.

ويمكن العثور على نقد نظرية ليرر Lehrer االتساقية في 
Cornman, "Foundational Versus Nonfoundational 
Theories of Empirical Justification"

وكذلك في مراجعتي لليرر في 
Philosophic, vol. 11 )1976(, pp. 209-213.
ويمكــن العثــور علــى نقــد نســخة ريســلر  Reseller فــي ورقــة 
وهــي   Mark Pastin لمؤلفهــا   "Foundationalism in Redux"

غيــر منشــورة ويمكــن اإلطــاع علــى ملخــص لهــا فــي 
The Journal of Philosophy, vol. 61 )1974(, pp. 709-710.

)16( ُعــرف كل مــن بيــرس وديــوي وبوبــر تاريخًيــا بأنهــم رمــوز 
ونظريــات  واقتراحــات  تلميحــات  أيضــا  وتوجــد  الســياقية. 

التاليــة: األعمــال  فــي  ســياقية 
Robert Ackermann, Belief and Knowledge )Garden 
City, New York, 1972(. Bruce Aune, Knowledge, Mind, 
and Nature )New York, 1967(. John Austin, Sense 
and Sensibilia )London, 1962(. Stephen Toulmin, The 
Uses of Argument )London, 1958(. Stephen Toulmin, 
Human Understanding )Princeton, New. Jersey, 1972(. 
Carl Wellman, Challenge and Response: Justification in 
Ethics )Carbondale, Illinois, 1971(. F. L. Will, Induction 
and Justification )Ithaca, New York, 1974(. Ludwig 
Wittgenstein, Philosophical Investigations )New York, 
1953(. Ludwig Wittgenstein, On Certainty )Oxford, 1969(.

ومن أجل مقاربة نظرية للقرار
Isaac Levi, Gambling with Truth )New York, 1967(
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النموذج األساسي: دفع . 2
االعتراضات

إن النمــوذج األساســي للتبريــر الــذي أقدمــه 

هنــا يتطلــب أن يكــون الشــخص قــادًرا علــى دفع 

اعتراضــات معينــة، وتحديــد تلــك االعتراضــات 

الواجــب علــى المــرء دفعهــا ومــدى نجاحــه فــي 

وألن  معينــة.  بأهــداف  مرتبــط  المهمــة  هــذه 

المســألة تتعلــق بالتبريــر المعرفــي فســتكون 

يكــون  وقــد  معرفيــة،  طبيعــة  ذات  األهــداف 

إلــى  بالنســبة  القضايــا معقــوًلا  قبــول بعــض 

بالنســبة  وغيــر معقــول  واحــد  هــدف معرفــي 

المعرفيــة  أهدافنــا  ومــن  آخــر.  هــدف  إلــى 

واجتنــاب  الصادقــة  المعتقــدات  امتــاك 

أن  المفتــرض  ومــن  الكاذبــة،  المعتقــدات 

تكــون األهــداف المعرفيــة األخــرى كالبســاطة 

وحفــظ المعتقــدات الموجــودة وتعظيــم القــوة 

الصــدق  تحقيــق  للهدفيــن:  تابعــة  التفســيرية 

الخطــأ)17(. واجتنــاب 

فإننــا  االعتبــار،  فــي  األهــداف  هــذه  وبأخــذ 

ادعــى  إذا  قــد نعتــرض علــى الشــخص )س( 

)س(  بــأن  صادقــة،  )ق(  القضايــا  بعــض  أن 

ليــس فــي وضــع يســمح لــه بمعرفــة أن )ق( 

قــد  أو  )أ([،  االعتــراض  هــذا  علــى  ]ولنطلــق 

نعتــرض بــأن )ق( كاذبــة ]ولنطلــق عليــه )ب([. 

أننــا  ولنفتــرض  )أ(،  االعتــراض  لنعتبــر  واآلن 

ســألنا )س( كيــف يعــرف أن )ق(، فأجــاب بــأن 

أمدنــا بأســباب متنوعــة لصــدق )ق( كالتالــي: 

)17( لإلطاع على مناقشة األهداف المعرفية انظر:
Levi, Gambling with Truth.

أحــد  بــأن  نعتــرض  قــد  درقــم(.   ،... د2،  )د1، 

أو  التــي يقدمهــا )س( خطــأ،  تلــك األســباب 

أن أســبابه ال تقــدم دعًمــا كافًيــا لـــ )ق(، أو أن 

اســتدالل )س( تحديــًدا علــى صــدق )ق( مــن 

هــذه األســباب اســتدالل مغالطــي، أو أن ثمــة 

دليــل )ي( إذا مــا اعتبــر مــع تلــك األســباب فلــن 

تتلقــى القضيــة )ق( الدعــم الكافــي لتبريرهــا. 

أســبابه  علــى  االعتراضــات  هــذه  تثــار  وقــد 

لألســباب )د1، د2، ...، درقــم(، كمــا قــد تثــار علــى 

اعتراضاتنــا. علــى  ردوده 

الشــخص  يكــون  ال  حــاالت  أيًضــا  وتوجــد 

فيهــا مطالًبــا بإبــداء أســباب اعتقــاده أن )ق(؛ 

فنحــن ال نطلــب عــادة أســباًبا إذا ادعــى )س( 

أنــه يــرى كتاًبــا بنــي اللــون فــي الغرفــة، ومــع 

ذلــك قــد نعتــرض بــأن الشــخص ليــس فــي 

وضــع يســمح لــه بالمعرفــة. وذلــك بــأن نبيــن 

مثــًلا أن الشــخص غيــر موثــوق بــه فــي مثــل 

هــذه المواقــف، ومــن هنــا فــإن االعتراضــات 

التــي تنتمــي إلــى الفئــات )أ( أو )ب( يمكــن أن 

توجــد حتــى فــي الحــاالت التــي ال نطلــب فيهــا 

أســباًبا عموًمــا.

ــه ذلــك  ــا في ولكــن ســيكون شــرًطا مبالًغ

الــذي يســتلزم مــن الشــخص أن يكــون قــادًرا 

الممكنــة  االعتراضــات  جميــع  دفــع  علــى 

التــي تنتمــي إلــى هاتيــن الفئتيــن؛ فقــد تظهــر 

التقــدم  أدلــة جديــدة، جــراء  فــي المســتقبل 

فــي معرفتنــا العلميــة، تثيــر الشــكوك حــول 

أننــا  الرغــم مــن  صــدق القضيــة )ق(، وعلــى 

فــي الواقــع ال نمتلــك هــذه األدلــة اآلن، فإنــه 
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ثــّم  ومــن  امتاكهــا،  منطقًيــا  الممكــن  مــن 

فهــي اعتراضــات ممكنــة علــى )ق( اآلن. ولــو 

قــادًرا  يكــون  أن  الشــخص  علــى  يجــب  كان 

علــى دفــع مثــل هــذه االعتراضــات، لوجــب أن 

يكــون فــي وضــع معرفــي مختلــف وأفضــل 

ســيتعين  أي  حالًيــا،  فيــه  هــو  الــذي  مــن 

عليــه أن يمتلــك دليــًلا جديــًدا مــن أجــل الــرد 

علــى  ســيتعين  وكذلــك  اإلعتراضــات،  علــى 

أفضــل  وضــع  فــي  يكونــوا  أن  المعترضيــن 

ينبغــي  أنــه ال  اعتراضهــم. والصحيــح  لرفــع 

أن يتطلــب رفــع االعتراضــات والــرد عليهــا أن 

يكــون المشــاركون فــي وضــع معرفــي جديــد، 

بــل المطلــوب معرفــة إن كان الشــخص فــي 

وضعــه الحاضــر مبــرر فــي اعتقــاده أن )ق(؛ 

ــرد  ــى الشــخص فقــط أن ي ولذلــك يتعيــن عل

علــى االعتراضــات الحاليــة، أي القائمــة علــى 

األدلــة الحاليــة المتاحــة.

ــى إحــدى  ومجــرد التلفــظ بســؤال ينتمــي إل

علــى  يلــزم  اعتراًضــا  منــه  يجعــل  ال  الفئتيــن 

ُبــدَّ  فــا  الــرد  يلــزم  ولكــي  عليــه.  الــرد  )س( 

 real حقيقــي  شــك  عــن  االعتــراض  يعبــر  أن 

doubt. والشــك، وفًقــا لبيــرس Peirce، حالــة 

لتحريــر  جميًعــا  نكافــح  ممتعضــة  مقلقــة 

أنفســنا منهــا. ويظهــر مثــل هــذا الشــك نتيجة 

"لبعــض الظواهــر المفاجئة، أو بعض الخبرات 

التــي خالفــت توقًعــا أو نقضــت عــادًة متوقعــة 

 :Dewey ديــوي  يقــول  وكمــا   .)18()6.469("...

ال يظهــر الشــك إال عندمــا تتســبب "الهــزات 

)18( C. S. Peirce, Collected Papers, vol. 6, ed. by Charles 
Hartshorne and Paul Weiss )Harvard, 1965(.

العنيفــة أو التصدعــات أو الكســور أو الحواجــز 

... أو الحــوادث فــي انقطــاع المســار الســلس 

المســتقيم للســلوك ")19(. ولذلــك فإنــه لكــي 

يكــون )س( ملزًمــا بتقديــم رد علــى اعتــراض 

مــا فــا ُبــدَّ أن يكــون هــذا االعتــراض مظهــًرا 

مــن مظاهــر شــك حقيقــي، أي أن يكــون الشــك 

ناتًجــا عــن موقــف حياتــي حقيقــي. وبافتــراض 

أن االحتماليــات الذاتيــة التــي ُيَعّيُنهــا الشــخص 

وأنهــا  الفعليــة  المعرفيــة  مواقفــه  تعكــس 

نتــاج مواجهتــه مــع العالــم، فــإن التعبيــر عــن 

النحــو  علــى  يصــاغ  أن  يمكــن  أعــاه  النقطــة 

التالــي: ال يلــزم )س( الــرد علــى االعتــراض إذا 

)س(  يســتجوبون  الذيــن  األشــخاص  ــن  عيَّ

عموًمــا)20(. منخفضــة  احتماليــة 

تعبيــًرا  االعتــراض  يكــون  أن  وجــب  وإذا 

الحيــاة  ناجــم عــن هــزات  عــن شــك حقيقــي 

الحقيقيــة، فــإن مثــل هــذه االعتراضــات إذن 

ال  األســاس،  فــي   local محليــة  ســتكون 

عالميــة global. واالعتراضــات العالميــة هــي 

التــي تثيــر الشــك فــي مجمــل المعتقــدات التي 

اعتقــد بهــا فــي وقت معين أو في المعتقدات 

بإطــاق، فــي حيــن تثيــر االعتراضــات المحليــة 

الشــك فــي معتقــد معيــن. وال يعنــي ذلــك 

أن الموقــف الواقعــي ال يمكــن أن ينجــم عنــه 

)19( John Dewey, Knowing and the Known )Boston, 
1949(, p. 315.

وانظر أيًضا:
Wittgenstein's On Certainty.

)20( ومثــال االحتماليــة المنخفضــة الناجمــة عــن شــك غيــر 
موصولــه  أوعيــة  فــي  أدمغــة  نكــون  أن  احتماليــة  حقيقــي، 
بجهــاز كمبيوتــر ضخــم يجعلنــا نشــعر بواقعيــة عالــم افتراضــي 

)المترجــم( وهمــي. 
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ــا إلشــعاع  ــا تعرضن ــو أنن ــراض عالمــي. فل اعت

نــووي أحدثتــه حــرب عالميــة ثالثــة، ونتــج عــن 

فــي  مفاجئــة  كبيــرة  زيــادة  اإلشــعاع  هــذا 

الحســية  المعتقــدات  فــي  الخطــأ  معــدل 

جنــس  بشــأن  متردديــن  فســنكون  المرئيــة، 

المعتقــدات. هــذه 

الهــدف  وجــود  افتــراض  مــن  ُبــدَّ  وال 

المعتــرض،  الجمهــور  لــدى  المعرفــي 

واجتنــاب  الصــدق  تحقيــق  فــي  والمتمثــل 

ســاعيين  نقــاًدا  يكونــوا  لــم  فــإن  الخطــأ. 

مائمــة.  باعتراضــات  يأتــوا  فلــن  للحقيقــة، 

ولكــي يتحقــق دفــع )س( االعتراض )ي( يجب 

تنتــج داخــل الجماعــة  يــرد بطريقــة  عليــه أن 

المعترضــة رفًضــا عاًمــا لاعتــراض )ي(، وإن 

لــم يكــن بالضــرورة كلًيــا شــامًلا، أو علــى األقــل 

عاًمــا  اعتراًفــا  تنتــج  بطريقــة  يــرد  أن  يجــب 

بوهــن القضيــة )ي( مــن حيــث كونهــا اعتراًضا؛ 

الرغــم  علــى  أنــه  إلــى  مثــًلا  )س(  يشــير  كأن 

مــن احتمــال صحــة االعتــراض )ي(، فإنــه ال 

يفعــل ســوى التقليــل مــن الدعــم المســتمد 

مــن د1 )أحــد أســباب اعتقــاد )س( أن )ق(( 

ُيبقــي )س( مبــرًرا  بمقــدار ضئيــل جــًدا ممــا 

فــي اعتقــاده أن )ق(. وتوجــد بالطبــع العديــد 

مــن الطــرق التــي يمكــن أن يتعامــل بهــا )س( 

مــع االعتراضــات، فقــد يشــير إلــى أنهــا ليســت 

مــن النــوع )أ( وال )ب( ومــن ثــم ال تكــون ذات 

صلــة، وقــد يــرد بأنهــا مجــرد ماحظــة فارغــة 

ليســت مدفوعــة بشــك حقيقــي؛ أي ال يوجــد 

ســبب لاعتقــاد أنهــا صحيحــة، ولــه أن يســأل 

المعتــرض عــن أســبابه ويمكنــه أن يثيــر أًيــا 

مــن االعتراضــات مــن النــوع )أ( أو )ب( فــي 

الــرد. ومــرة أخــرى، يعتمــد األخــذ والعطــاء هنــا 

حقيقيــة.  وردود  اعتراضــات  علــى 

الطبيعة االجتماعية للتبرير. 3

فيمــا  التبريريــة  )س(  حالــة  تحديــد  إن 

يتعلــق باعتقــاده أن )ق( يجــب اعتبــاره بالنظــر 

 .issue-context المســألة  ســياق  إلــى 

كان  إن  بمعرفــة  مهتمــون  أننــا  لنفتــرض 

جونــز، وهــو شــخص عامــي غيــر مــدرب طبًيــا، 

أن  تفيــد  التــي  العامــة  المعلومــات  لديــه 

شــلل األطفــال ســببه فيــروس. فــإذا ســألناه 

أنــه  هــو  ســؤالنا  علــى  رده  وكان  ذلــك  عــن 

ســولك)21(  أن  ذكــرت  التــي  الصحيفــة  يتذكــر 

Salk قــال ذلــك، فهــذا جــواب جيــد بمــا فيــه 

الكفايــة؛ فقــد كان أداؤه مناســًبا بالنظــر إلــى 

ســياق المســألة. ولكــن لنفتــرض أن الســياق 

هــو امتحــان لدرجــة الماجســتير فــي الطــب، 

هنــا ســنتوقع المزيــد. فــإذا اقتصــر الطالــب 

فســنعده  جونــز،  قالــه  مــا  علــى  المرشــح 

فــإن  ولذلــك  المعرفــة.  فــي  جــًدا  ضعيًفــا 

ا فــي اعتقــاده أن  الشــخص قــد يكــون مبــرًر

المســألة،  أحــد ســياقات  إلــى  بالنســبة  )ق( 

وغيــر مبــرر بالنســبة إلــى ســياق آخــر.

مــا  هــو   issue-context المســألة  وســياق 

تثيــره مســألة محــددة تتعلــق بـــ )ق(، ومــن خــال 

 - Jonas Salk )28 أكتوبــر 1914  جونــاس إدوارد ســولك   )21(
23 يونيــو 1995( طبيــب أميركــي وعالــم وباحــث َطــوَر التجربــة 

الناجحــة األولــى للقــاح شــلل األطفــال. )المترجــم(
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والمعرفــة  الفهــم  مســتوى  يتعيــن  الســياق 

اللــذان يجــب أن يتحلــى بهمــا )س(، كمــا تتعيــن 

ســبيل  فعلــى  المائمــة.  المعترضــة  الجماعــة 

المثــال، الجماعــة المائمــة فــي ســياق امتحــان 

درجــة الماجســتير فــي الطــب هي فئــة الممتحنين 

العادييــن  األشــخاص  فئــة  ال  المؤهليــن طبًيــا، 

غيــر المدربيــن طبًيــا.

المنفعــة(  أو  )القيمــة  األهميــة  وتعــد 

المرتبطــة بنتيجــة قبــول )ق(، عندمــا تكــون 

كاذبــة، أو رفــض )ق(، عندمــا تكــون صادقــة = 

أحــد مكونــات ســياق المســألة. فــإذا افترضنا 

أن المســألة هــي معرفــة مــدى نجاعــة دواء 

معيــن فــي عــاج مــرض يصــاب بــه البشــر 

فســنكون  ضــارة،  آثــاًرا  يســبب  أن  دون 

هــو  بمــا  الحالــة  هــذه  مثــل  فــي  مطالبيــن 

عــاج  منــه  ُيــراد  الــدواء  كان  إذا  عمــا  أكثــر 

الحيوانــات، وســتكون الجماعــة المعترضــة 

هــي نفســها،  الحالتيــن  كلتــا  فــي  المائمــة 

أي الباحثــون المؤهلــون، ولكــن ســيحتاجون 

إلــى المزيــد مــن التثبــت فــي الحالــة األولــى. 

وفــي الواقــع، يقلــل الباحثــون أو يزيــدون مــن 

وأهميــة  يتناســب  بمــا  التبريريــة  الشــروط 

المســألة. فــإذا كان قبــول )ق( حــال كونهــا 

كاذبــة يترتــب عليــه عواقــب وخيمــة، فقــد يزيد 

المطلوبــة  األهميــة  مســتوى  مــن  الباحــث 

)ق(. الختبــار 

إن اإلنســان حيــوان اجتماعــي، ومــع ذلــك 

المعتقــدات  بتبريــر  األمــر  يتعلــق  عندمــا 

يميــل الفاســفة إلــى تجاهــل هــذه الحقيقــة 

 contextual ســياقًيا  ضابًطــا  تمثــل  التــي 

parameter ال يمكــن ألي نظريــة مائمــة فــي 

للنمــوذج  ووفًقــا  عنــه.  تتغاضــى  أن  التبريــر 

فإنــه  أعــاه،  الموضــح  للتبريــر  الســياقي 

يلــزم عنــد الســؤال عــن حالــة تبريــر )س( فــي 

ســياقات  بعــض  نعتبــر  أن  )ق(  أن  اعتقــاده 

المســألة المعينــة التــي تحــدد مســتوى الفهــم 

بــدوره ســيحدد  وهــذا  المطلوبــة،  والمعرفــة 

لكــي  ُبــدَّ  وال  المائمــة.  المعترضيــن  جماعــة 

يكون )س( مبرًرا في اعتقاده أن )ق( بالنسبة 

إلــى ســياق المســألة، أن يكــون قــادًرا علــى دفع 

جميــع االعتراضــات الحاضــرة التــي تنتمــي إلــى 

)أ(  و)ب(، التــي تعبــر عــن شــك حقيقــي لــدى 

المتصفيــن  المؤهلــة،  المعترضيــن  جماعــة 

بكونهــم نقــاًدا ســاعيين إلــى الحقيقــة. ومــن 

 social االجتماعيــة  المعلومــات  فــإن  ثــّم، 

اآلخريــن  معتقــدات  أي   –  information

ومعارفهــم ونظرياتهــم - تلعــب دوًرا مهًمــا 

االعتراضــات  جزئًيــا  تحــدد  ألنهــا  التبريــر؛  فــي 

التــي تطــرح، وكيفيــة اســتجابة الشــخص لهــا، 

المعترضــون. يقبلهــا  التــي  والــردود 

فــي  إهمــاًلا  األكثــر  العنصــر  يكــون  وربمــا 

االجتماعيــة  الممارســات  هــو  التبريــر  نظريــة 

الواقعيــة ومعاييــر تبريــر ثقافــة مجتمــع مــا 

مــن النــاس. ولقــد بحــث الفاســفة عــن مبــادئ 

لنقتصــر  ولكــن  والقبليــة،  الشــاملة  التبريــر 

العلمــي.  التحقيــق  ســياق  علــى  يلــي  فيمــا 

أســاليب  فــي  تنقيحــات  ريــب  بــا  هنــاك 

العلــوم  فــي  واالختبــار  االكتشــاف  وتقنيــات 
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]الطبيعيــة[، فــإذا افترضنــا أنــه فــي الزمــن )ز(، 

ووفًقــا ألفضــل مناهــج االكتشــاف واالختبــار 

نقــاد  طورهــا  التــي  العلمــي  المجــال  فــي 

ســاعون للحقيقــة، تقبــل )س( النظريــة )ن(، 

)س(  إن  نقــول  أن  الســخف  مــن  فســيكون 

غيــر مبــرر فــي قبــول )ن(؛ ألنــه فــي وقــت مــا فــي 

المســتقبل ســتؤدي تنقيــح هــذه التقنيــات إلــى 

قبــول نظريــة مختلفــة. وعليــه، فإنــه بالنســبة 

إلــى المعاييــر فــي الزمــن )ز(، يكــون )س( مبــرًرا 

فــي قبــول )ن(.

أخــرى  حالــة  اعتبرنــا  إذا  الحــال  وكذلــك 

تتضمــن جماعتيــن مختلفتيــن موجودتيــن فــي 

نفــس الوقــت بــداًل مــن وقتيــن مختلفيــن كمــا 

أن )س(  افترضنــا  فــإذا  أعــاه.  المثــال  فــي 

عالــم متخصــص فــي فيزيــاء األرض وقــد قبل 

النظريــة )ن( بنــاء علــى أفضــل المناهــج التــي 

طورهــا علمــاء فيزيــاء األرض فــي الزمــن )ز(، 

ــا  ــا ومجهــول لن ــؤم لكوكبن وفــي كوكــب آخــر ت

رفــض علمــاء فيزيــاء األرض، األكثــر تقدًمــا، 

ذلــك  مــع  )س(  فســيظل   = )ن(  النظريــة 

ا فــي قبولــه )ن(. مبــرًر

فــي  مبــرر  )س(  هــل  نحــدد  ولكــي 

فــي  نأخــذ  أن  علينــا  ال،  أم  )ق(  أن  اعتقــاده 

لجماعــة  الواقعيــة  التبريــر  معاييــر  االعتبــار 

)س(.  إليــه  ينتمــي  الــذي  األشــخاص 

وبمعنــى أكثــر تحديــًدا، يمكننــا تحديــد حالــة 

أن  باعتقــاده  يتعلــق  فيمــا  التبريريــة  )س( 

)ق( مــن خــال تعييــن ســياق المســألة الــذي 

ُطــرح داخــل جماعــة األشــخاص )م( مــع أخــذ 

التبريريــة  ومعاييرهــا  الجماعــة  ممارســات 

فــي االعتبــار. وبذلــك يتحــدد مســتوى الفهــم 

)س(،  يحققهــا  أن  المتوقــع  والمعرفــة 

بهــا،  يفــي  أن  يجــب  التــي  المعاييــر  وكذلــك 

وتعــّد جماعــة المعترضيــن المائمــة جماعــة 

مبــرًرا  )س(  يكــون  ولكــي  )م(،  مــن  فرعيــة 

فــي اعتقــاده أن )ق( يتوجــب عليــه أن يكــون 

قــادًرا علــى رد اعتراضاتهــم بطريقــة تراعــي 

ومعاييرهــم. ممارســاتهم 

تطبيــع  وجــوب  ســبق  مــا  علــى  وينبنــي 

ــر  ــار تبري ــا اعتب ــا إذا أردن ــر؛ فــا يمكنن ــة التبري نظري

المعتقــدات أن نهمــل الممارســات االجتماعيــة 

بــدأ  وقــد  الجماعــة.  تبريــر  ومعاييــر  الواقعيــة 

وعلمــاء  االجتمــاع  وعلمــاء  النفــس  علمــاء 

توجــد  تــزال  وال  الدراســة  هــذه  األنثروبولوجيــا 

العمــل)22(. مــن  لمزيــد  ماســة  حاجــة 

وقــد أقــرت فلســفة العلــم الحديثــة بضــرورة 

أمــا  التبريريــة.  النظريــة   to naturalize تطبيــع 

علــى  فشــددوا  المنطقيــة  الوضعيــة  أتبــاع 

والتعزيــز  النظريــات  بنيــة   - العلــم  "منطــق" 

هــو  كمــا  العلــم  عــن  معــزل  فــي   - والتفســير 

األفــكار  مــن  كثيــًرا  ولكــن  الواقــع.  فــي  مطبــق 

الرئيســة فــي فلســفة العلــم الحديثــة تؤكــد علــى 

ُمَمارًســا  بوصفــة  فالعلــم  النهــج؛  هــذا  قصــور 

يثمــر معتقــدات مبــررة عــن العالــم؛ ومــن ثــّم ال 

يمكــن إهمــال دراســة الممارســات الفعليــة التــي 

تغيــرت عبــر الزمــن. وهكــذا فــإن التوجــه الحالــي 

)22( انظر على سبيل المثال:
Michael Cole et al., The Cultural Context of Learning and 
Thinking )New York, 1971(.
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الواقعيــة  صــوب  يتجــه  العلــم  فلســفة  فــي 

والمنهجيــة)23(. التاريخيــة 

التبريــر  تعلــق  حقيقــة  تســتلزم  وال 

ــر الجماعــة  بالممارســات االجتماعيــة ومعايي

أمــًرا  التبريــر  كــون  أو  انتقادهــا  إمــكان  عــدم 

ذاتًيــا. فهــذه الممارســات والمعايير معرفية، 

الصــدق  تحقيــق  أهدافهــا  فــإن  ثــّم  ومــن 

واجتنــاب الخطــأ، وبقــدر عــدم تحقيــق هــذه 

األهــداف بقــدر مــا يمكــن انتقــاد الممارســات 

يعتمــد  المثــال،  ســبيل  فعلــى  والمعاييــر. 

شــعب الكيبــال)Kpelle )24 فــي إفريقيــا علــى 

ســلطة كبــار الســن أكثــر ممــا نعتمــد نحــن، 

هــذه  فــي  التشــكيك  الممكــن  مــن  ولكــن 

الســلطة إذا وجــدوا أنهــا تــؤدي بهم إلى الكثير 

مــن المعتقــدات الحســية الكاذبــة. وبالطبــع 

ال ُبــدَّ فــي االعتــراض علــى الممارســة أن يكون 

ــا؛ أي أن الشــك يجــب أن يكــون نتيجــة  حقيقًي

لهــزة أو عائــق مــا فــي خبرتنــا بالعالــم، كمــا أن 

مثــل هــذه االعتراضات ســتكون دائًما محلية، 

ال عالميــة. وقــد تــؤدي بعــض الممارســات أو 

القواعــد وخبراتنــا بالعالــم إلــى وجــود إشــكالية 

الحقيقــي  واالعتــراض  أخــرى،  فــي ممارســة 

ســيفترض وجــود بعــض الممارســات األخرى 

المقبولــة. وال يســتلزم مــن ذلــك تبنــي شــكًلا 

النظريــة  إلــى تطبيــع  الحاجــة  )23( ولاطــاع علــى مناقشــة 
التبريريــة فــي فلســفة العلــم انظــر:

 Frederick Suppe, "Afterword-1976" 
والمتواجد في اإلصدار الثاني من عمله:

The Structure of Scientific Theories )Urbana, 
Illinois, 1977(.

)24( أكبر مجموعة عرقية في ليبيريا. )المترجم(

مــن أشــكال النزعــة الذاتيــة؛ فكمــا أنــه ال توجــد 

لغــة ماحظــة في العلــم غير مثقلة بالنظرية، 

أن  للمــرء  يمكــن  موقــف  يوجــد  ال  فكذلــك 

وال  المعرفــي،  بالمعيــار  مثقــل  غيــر  يتبنــاه 

إهــدار  الحالتيــن  كلتــا  فــي  ذلــك  مــن  يلــزم 

العقانــي)25(. والنقــد  الموضوعيــة 

حجة التراجع . 4

عموًمــا  األساســية  النزعــة  أنصــار  يقــدم 

 the الانهائــي  التراجــع  حجــة  مــن  نســخة 

لهــا.  كدعــم   infinite regress argument

وتتضمــن الحجــة مقدمتيــن رئيســيتين: إبطــال 

نظريــة اإلتســاق فــي التبريــر، وإبطــال االعتمــاد 

علــى التسلســل الانهائــي باتخــاذه مبــرًرا كافًيا 

لاعتقــاد. ولكــن هنــاك خيــار آخــر تنتجــه الحجــة 

إلــى جانــب النزعــة األساســية، فنــوع النظريــة 

الســياقية الموضــح أعــاه يمنــع التسلســل 

]فــي األســباب[ وفــي الوقــت نفســه ال تتطلــب 

فــي  يــراد  الــذي  بالمعنــى  أساســية  قضايــا 

األساســية. النزعــة 

لنفتــرض أن آل جونــز يبحثــون عــن كرســي 

بيتهــم.  فــي  مكســور  آخــر  محــل  ليحــل  أحمــر 

وبنــاء علــى ذلــك، فــإن ســياق الموضــوع هنــا 

ــز الظــال  ــن يكــون ســؤال قدرتهــم علــى تميي ل

حيــث  فيزيائــي  اختبــار  هــو  وال  للــون،  الدقيقــة 

ــة فــي العلــم وعــدم  )25( ولاطــاع علــى مناقشــة الموضوعي
فريدريــك  بحــث  انظــر  النظريــة  تتضمــن  ال  ماحظــة  وجــود 
 The Search for Philosophic Understanding of" ســوب 
فــي   "Afterword-1976" عملــه  وكذلــك   "Scientific Theories

 The Structure of Scientific Theories
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معرفــة  الشــخص  لــدى  يكــون  أن  ُيتوقــع 

تفصيليــة بانتقــال الضــوء وإدراك األلــوان، كمــا 

أنــه ال وجــود ألمــر جلــل يتوقــف علــى التحديــد 

الصحيــح للــون. فــإذا أشــار الســيد جونــز الــذي 

يتمتــع بالمفاهيــم الحســية الضروريــة وببصــر 

بضعــة  بعــد  علــى  أحمــر  كرســي  إلــى  ســليم 

أقــدام أمامــه وقــال: "ههنــا كرســي أحمــر"، فــإن 

الجماعــة المعترضــة المائمــة، التــي ســتتألف 

مــن ماحظيــن حســيين عادييــن ذوي معرفــة 

الحســي  لــإلدراك  القياســية  بالشــروط  عامــة 

والخطــأ فيــه، لــن تعتــرض عليــه فــي مثــل هــذه 

ــا، ومــن  ــا عموًم ــا جميًع الحــاالت المألوفــة لدين

ولكــن  ا.  مبــرًر وُيعــّد  ادعــاء جونــز  ثــم ســيقبل 

تخيــل أن شــخًصا اعتــرض بوجــود ضــوء أحمــر 

ا إلــى أن الكرســي  مســلط علــى الكرســي، مشــيًر

قــد ال يكــون أحمــر فــي حقيقــة األمــر. فــإن لــم 

يســتطع جونــز الــرد علــى هــذا االعتــراض، عندمــا 

يكــون حقيقًيــا، فلــن يكــون فــي وضــع إدراكــي 

ــه فــي وضــع يســمح  ــم. ولكــن لنفتــرض أن مائ

لــه بالــرد، بــأن يكــون جونــز علــى علــم بالضــوء 

المســلط وأنــه يعتقــد أن الكرســي مــع ذلــك 

لونــه أحمــر؛ ألنــه رآه البارحــة فــي ظــروف الضــوء 

العــادي، حينئــذ ســنقبل ادعــاءه.

ســياقًيا   أساســًيا  االعتقــاد  وُيعــد 

جماعــة  كانــت  إذا   contextually-basic

مــا  مســألة  لســياق  المائمــة  المعترضيــن 

أســباب  الشــخص  لــدى  يكــون  أن  تتطلــب  ال 

لــه  يســمح  وضــع  فــي  ليكــون  لاعتقــاد 

المعتــرض  مجموعــة  طلبــت  فــإذا  بالمعرفــة. 

أســباًبا، فاالعتقــاد إذن ليــس أساســًيا ســياقًيا. 

كرســي  بوجــود  جونــز  اعتقــاد  فــإن  عليــه  وبنــاء 

أحمــر، كمــا فــي الموقــف األول أعــاه، هــو اعتقــاد 

ــه ليــس أساســًيا  أساســي ســياقي، فــي حيــن أن

الثانيــة. الحالــة  فــي 

ال  األولــى  التاليتيــن:  الحالتيــن  ولنعتبــر 

مــن  المعترضيــن  جماعــة  فيهــا  تطلــب 

أن  أســباب العتقــاده  لديــه  يكــون  أن  )س( 

)ق( كشــرط ليكــون فــي وضــع يســمح لــه 

وأمــا  دعــواه،  ويقبلــون  المعرفــة  بامتــاك 

الثانيــة فتطلــب فيهــا جماعــة المعترضيــن 

أســباًبا ثــم تقبــل دعــواه. وفــي كلتــا الحالتيــن 

لــم  وإذا  األســباب.  فــي  تسلســل  يوجــد  ال 

المائمــة،  المعترضــة  الجماعــة  لــدى  يكــن 

متحريــن  بكونهــم  أعضاؤهــا  يتصــف  التــي 

ســياق  فــي  حقيقيــة  شــكوك  للحقيقــة، 

المســألة المحــددة، فــإن اعتقــاد الشــخص 

مبــرر؛ إذ قــد صمــد أمــام اختبــار المعترضيــن 

تثبتيــة. بدوافــع  المدفوعيــن 

االعتراضات على النظرية. 5

النظريــة  علــى  اعتراضــات  عــدة  توجــد 

الســياقية. وتــدور هــذه االعتراضــات حــول فكــرة 

صرامــة الشــروط التبريريــة المبالــغ فيهــا التــي 

تفرضهــا النظريــة، ويمكــن عــرض االعتراضــات 

علــى النحــو التالــي: 

أوًلا: وفًقــا للنظريــة المقدمــة، فإنــه يجــب 

علــى الشــخص حتــى يكــون مبــرًرا فــي اعتقــاده 
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أن يكــون قــادًرا علــى دفــع فئــة محــدودة مــن 

و  )أ(  الفئتيــن  فــي  المندرجــة  االعتراضــات 

كــون  بيــن  للتمييــز  ذلــك تجاهــل  )ب(، وفــي 

فــأن  مبــرر.  أنــه  إظهــار  وبيــن  مبــرًرا  المــرء 

يكــون المــرء مبــرًرا هــو مجــرد تلبيــة لمبــادئ 

ــة علــى  ــر فهــو البرهن ــر، أمــا إثبــات التبري التبري

أن المــرء قــد اســتوفى هــذه المبــادئ، وفــي 

المثــال،  كلفــة)26(. فعلــى ســبيل  مزيــد  هــذا 

اعتقــاده  يبــرر  دليــل  لــدى )س(  يكــون  ربمــا 

أن )ق( مــع أنــه غيــر قــادر علــى التعبيــر عــن 

األدلــة، وفــي هــذه الحالــة لــن يســتطيع )س( 

أن يثبــت تبريــره.

أن  االعتقــاد  تبريــر  شــرط  كان  إذا  ثانًيــا: 

)ق( يتطلــب أن يكــون المــرء قــادًرا علــى دفــع 

النظريــة  فــإن  كاذبــة،  )ق(  بــأن  االعتــراض 

والتبريــر؛  الصــدق  بيــن  التمييــز  إذن  تتجاهــل 

اعتقــاد  فــي  مبــرًرا  يكــون  قــد  فالشــخص 

كاذبــة. كانــت  ولــو  القضيــة 

وأخيــًرا: تتطلــب النظريــة أن يكــون )س( 

فــي وضــع يســمح لــه بالــرد علــى جميــع أنــواع 

النظــر.  وجهــات  مختلــف  مــن  االعتراضــات 

وهــذا، مــرة أخــرى، مطلــب مبالــغ فيــه جــًدا. 

وجــود  المثــال،  ســبيل  علــى  افترضنــا،  فــإذا 

مختلفيــن  بلديــن  فــي  العلمــاء  مــن  اثنيــن 

)26( ناقش ألستون هذا التمييز في 
"Has Minimal Foundationalism Been Refuted ?"

وانظر أيًضا مقاالته: 
"Two Types of Foundationalism," The Journal of 
Philosophy, vol. 73 )1976(, pp. 165-185, and "Self-Warrant: 
A Neglected Form of Privileged Access," American 
Philosophical Quarterly, vol. 13 )1976(, pp. 257-272.

قامــا بتجربــة معينــة، ولــم يكــن ألحدهمــا علــم 

العالــم األول )س1(  بعمــل اآلخــر، فحصــل 

علــى نتيجــة واحــدة وخلــص إلــى أن )ق(، ولــم 

النتيجــة  الثانــي )س2( علــى  يحصــل العالــم 

)بســبب قياســات غيــر صحيحــة(، فاشــتراط 

درايــة )س1( بتجربــة )س2( وكونــه قــادًرا على 

دحضهــا لتبريــر اعتقــاده هــو فــرض عــبء غيــر 

واقعــي علــى )س1(، وهــو فــرض مــن شــأنه 

اإللغــاء  قابليــة  عــدم  مطلــب  يدخــل  أن 

إحــدى  إن  التبريــر.  شــرط  فــي   defeasibility

 Gettier )27(طــرق التعامــل مــع مشــكلة جيتــه

 Edmund  جيتيــه إدمونــد  األمريكــي  الفيلســوف  قــدم   )27(
Gettier  فــي عــام 1963 ورقــة مــن ثــاث صفحــات بعنــوان: 
 Is Justified  ? معرفــة؟«  المبــرر  الصــادق  االعتقــاد  »هــل 
التقليــدي  التحليــل  فيهــا  تحــدي    True Belief Knowledge
للمعرفــة )أي كــون المعرفــة مركبــة مــن االعتقــاد الصــادق 
المبــرر( بعــرض حــاالت  تتعــارض مــع هــذا التحليــل عرفــت 
 The Gettier  أو مشــكلة جيتيــه  Gettier cases  بحــاالت جيتيــه
أن  الممكــن  مــن  أنــه  الحــاالت  كيــف  تلــك  تبيــن   . problem
يحصــل المــرء علــى اعتقــاد صــادق مبــرر ومــع ذلــك يقصــر 
عــن رتبــة المعرفــة. ومــن األمثلــة التــي تضــرب لحــاالت جيتــه 
تقــف  أنــك  الحقــل، وهــو  كالتالــي: تخيــل  مثــال األغنــام فــي 
خــارج حقــل، ثــم أنــت تــرى بداخلــه مــا يبــدو تماًمــا كالشــاة، 
بيــن  مــن  الفــور؟  لــك علــى  يحــدث  الــذي  فمــا هــو االعتقــاد 
ســائر  االحتمــاالت قــد يحــدث أن تعتقــد أنــك تــرى شــاة فــي 
الحقــل. وفــي الواقــع أنــت محــق فهنــاك بالفعــل شــاة فــي 
منتصــف  فــي  يقــع  الــذي  التــل  خلــف  مكانهــا  لكــن  الحقــل 
 الحقــل. فأنــت ال تســتطيع أن تــرى هــذه الشــاة التــي خلــف 
التــل وال لديــك أي دليــل علــى وجودهــا. أمــا مــا رأيتــه ممــا يبــدو 
كالشــاة تماًمــا فهــو كلــب متنكــر فــي  شــكل شــاة. فوفًقــا 
لمــا ســبق فأنــت تملــك اعتقــاًدا صادًقــا مبــرًرا أن شــاة توجــد 
فــي الحقــل، ولكــن هــل هــذا االعتقــاد بهــذه الصــورة يصــدق 
عليــه أنــه معرفــة؟ ســيجيب  معظــم اإلبســتمولوجيين، إن لــم 
يكــن جميعهــم، بالنفــي. وعلــى إثــر هــذه الورقــة رفــض بعــض 
القياســي للمعرفــة لعــدم قدرتــه علــى  التحليــل  الفاســفة 
 مجابهــة مشــكلة جيتــه. ومــن هــؤالء الفيلســوف البريطانــي 
المعاصــر تيموثــي ويليامســون  Timothy Williamson  الــذي 
ذهــب إلــى أن مفهــوم المعرفــة غيــر  قابــل للتحليــل إلــى مــا 
هــو أبســط منــه؛ بمعنــى أن المعرفــة ال تتكــون مــن مزيــج 
يتضمــن حالــة عقليــة داخليــة هــي )االعتقــاد(، وحالــة شــرط 
ــواع  ــوع مــن أن ــل المعرفــة نفســها ن خارجــي هــو )الصــدق(؛  ب
الحــاالت العقليــة. وهنــاك مــن حــاول حــل اإلشــكال بإضافــة 
شــرط رابــع،  كأن ال يكــون صــدق القضيــة  عرًضيــا أو بالصدفــة 

مثــًلا. )المترجــم(
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يتمثــل فــي إضافــة شــرط إلــى جانــب امتــاك 

االعتقــاد المبــرر الصــادق لتحصيــل المعرفــة، 

ومــع  ملغًيــا.  التبريــر  كــون  عــدم  وهــو  أال 

وجــود توصيفــات مختلفــة لقابليــة اإللغــاء، 

أو نســختها  الجوهريــة  أحــد مكوناتهــا  فــإن 

ــة )ي( تلغــي  ــى أن القضي المطلقــة تذهــب إل

التبريــر الــذي يمنحــه الدليــل )د( لـــ )ق( فقــط 

فــي حالــة كانــت )ي( صادقــة وكان االقتــران 

بيــن )ي( و)د( ال يوفــر الدعــم الكافــي لـ )ق()28(. 

فإنــه  المقدمــة  الســياقية  للنظريــة  ووفًقــا 

ــرًرا فــي اعتقــاده  مــن أجــل أن يكــون )س( مب

أن )ق(، يجــب عليــه أن يكــون قــادًرا علــى دفــع 

االعتــراض بوجــود دليــل الٍغ.

ورًدا علــى االعتــراض األول، فــإن النظريــة 

كــون  بيــن  التمييــز  تتجاهــل  ال  المقدمــة 

فليــس  مبــرر.  أنــه  وإظهــار  مبــرًرا  الشــخص 

علــى  قــادًرا  يكــون  أن  )س(  مــن  مطلوًبــا 

اســتوفاها،  أنــه  وإثبــات  التبريــر  معاييــر  ذكــر 

دفــع  علــى  قــادًرا  يكــون  أن  المطلــوب  بــل 

اعتراضــات حقيقيــة، وقــد يتطلــب ذلــك منــه 

إلــى ذلــك،  أحيانًــا مناقشــة المعاييــر. أضــف 

إذ  ليــس مثــاًلا مضــاًدا؛  المثــال المعطــى  أن 

ــة  ــر حال ــرر. ولنعتب ــة اعتقــاد مب ــر عــن حال ال يعب

يدفعنــا ســياق المســألة فيهــا إلــى أن نتوقــع 

أســباب العتقــاده  لديــة  يكــون  أن  مــن )س( 

ــه عندمــا ُســئل كيــف  ــا أن أن )ق(، فــإذا افترضن

يعــرف أو مــا هــي أســبابه، لــم يســتطع قــول أي 

)28( أفضل مناقشة لقابلية اإللغاء تجدها في
Marshall Swain's "Epistemic Defeasibility," American 
Philosophical Quarterly, vol. 11 )1974(, pp. I5-26.

ا فــي اعتقــاده  شــيء، فحينئــذ لــن نعــده مبــرًر

بــا ريــب. قــد ال نكــون قادريــن علــى التعبيــر عــن 

جميــع األدلــة التــي لدينــا علــى صــدق )ق( ولكننــا 

مطالبــون بــأداء ذلــك لبعــض األدلــة. وال يكفــي 

أن نمتلــك دليــًلا علــى صــدق )ق(، بــل يجــب أن 

نســتعمله مــا نملكــه دليــًلا، وهــذا يضعنــا "فــي 

الفضــاء المنطقــي لألســباب والتبريــر والقــدرة 

علــى تبريــر مــا يقولــه المــرء")29(.

والنقطــة األولــى فــي الــرد علــى االعتــراض 

 epistemic المعرفــي  للتبريــر  الثانــي هــي أن 

justification ينهــض بدعــوى عــن المعرفــة. 

معرفًيــا فــي االعتقــاد أن  ا  فــأن تكــون مبــرًر

)ق( يعنــي أن تكــون فــي وضــع يســمح لــك 

التبريــر  أهــداف  كانــت  وإذا  )ق(.  بمعرفــة 

الخطــأ،  وتجنــب  الصــدق  هــي  المعرفــي 

فيجــب علــى المــرء أال يقبــل العبــارات الكاذبة، 

ولذلــك  إبســتمولوجًيا،  مرفــوض  أمــر  فهــو 

فــإن كــذب )ق( يؤخــذ علــى األقــل ضــد كــون 

مبــرًرا. الشــخص 

ومــع ذلــك فــإن الرؤيــة الســياقية المقدمــة 

ال تتجاهــل التمييــز بيــن الصــدق والتبريــر. فدفــع 

ال  بــل  بطانــه،  إثبــات  يســتلزم  ال  االعتــراض 

يتطلــب ســوى اتفــاق عــام علــى الــرد، وقــد يكون 

فــإن  ولذلــك،  صحيًحــا.  ذلــك  مــع  االعتــراض 

)س( قــد يكــون مبــرًرا فــي اعتقــاده أن )ق(؛ إذ 

هــو قــادر علــى دفــع االعتــراض، ولكــن فــي اآلن 

ذاتــه تكــون )ق( كاذبــة فــي حقيقــة األمــر. كمــا 

)29( Wilfrid Sellars, Science, Perception and Reality 
)London, 1963(, p. 169.
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أن شــرط وجــوب الــرد علــى االعتــراض هــو أن 

حقيقــي.  شــك  عــن  تعبيــًرا  االعتــراض  يكــون 

وألنــه مــن الممكــن للمعارضيــن ذوي الدوافــع 

التثبتيــة أال يكونــوا علــى درايــة بكــذب )ق(، فلــن 

أن  الممكــن  مــن  ولذلــك  االعتــراض،  ينهــض 

يكــون )س( مبــرًرا فــي اعتقــاده أن )ق( علــى 

الرغــم مــن أن )ق( كاذبــة. 

توجــد  إذ  معقــد؛  فالموقــف  ذلــك  ومــع 

حــاالت يســتلزم فيهــا كــذب )ق( عــدم تبريــر 

أن  افتــرض  )ق(.  أن  اعتقــاده  فــي  )س( 

جونــز كان فــي حفلــة وتســاءل عمــا إذا كان 

يكــن  ولــم  فيهــا،  موجــوًدا  صديقــه ســميث 

أهميــة  كبيــر  الحفلــة  فــي  ســميث  لوجــود 

هنــاك،  وجــوده  عــن  تســاءل وحســب  لكنــه 

فربمــا أراد أن يســتأنس بمحادثتــه. وعندمــا 

نظــر حولــه وســأل بعــض الضيــوف أخبــروه 

هــذه  مثــل  ففــي  ســميث.  يــروا  لــم  أنهــم 

الحالــة، يكــون لجونــز مــا يبــرره فــي االعتقــاد أن 

موجــوًدا. ليــس  ســميث 

واآلن تخيــل أن جونــز ضابــط شــرطة يبحــث 

فــي  بــه  المشــتبه  ســميث  عــن  الحفلــة  فــي 

البحــث  قضيــة قتــل. فمــن المؤكــد أن مجــرد 

العشــوائي وســؤال عــدد قليــل مــن الضيــوف 

ــا  ليــس كافيــًا، وإذا تبيــن أن ســميث كان مختبًئ

كان  لقــد  نقــول:  فلــن  الدواليــب،  إحــدى  فــي 

لجونــز مــا يبــرره فــي اعتقــاده إال أنــه قــد تبيــن 

أنــه مخطــئ. ذلــك أنــه قــد أظهــر إهمــاًلا جســيًما 

فــي عــدم التحقــق بدقــة. وهنــاك حــاالت يلزمنــا 

فيهــا ســياق المســألة أن نطلــب مــن )س( أن 

يضــع نفســه فــي مثــل هــذا الموقــف المعرفــي 

تجنًبــا التضــاح كــذب )ق( بعــد ذلــك. وفــي مثــل 

ا غيــر قابــل  هــذه الحالــة يكــون كــذب )ق( أمــًر

)س(  يكــون  ولكــي   .non-excusable للعــذر 

مبــرًرا فــي اعتقــاده أن )ق( فــي الحــاالت التــي ال 

عــذر فيهــا، يجــب عليــه أن يكــون قــادًرا علــى دفــع 

االعتــراض بــأن )ق( كاذبــة، وال ُيطلــب ذلــك فــي 

الحــاالت القابلــة للعــذر.

لنفتــرض أن )ق( نظريــة علميــة معقــدة 

للغايــة وأن )س( قــد أخــذ لنفســه أفضــل 

موقــف دليلــي فــي الوقــت، حينئــذ يكــون كــذب 

)ق( أمــًرا قابــًلا للعــذر ولــو كان صــدق )ق( 

أمــًرا مهًمــا للغايــة. فتعقيــد المســألة مــع 

أفضــل  لنفســه  أخــذ  قــد  )س(  أن  حقيقــة 

موقــف ممكــن يجعــل )س( معــذوًرا فيمــا 

)س(  يظــل  وعليــه،  )ق(؛  بكــذب  يتعلــق 

ا. وال يلــزم بالضــرورة أن تنطــوي جميــع  مبــرًر

الحــاالت القابلــة للعــذر علــى قضايــا معقــدة 

وضــع  أفضــل  فــي  الشــخص  يكــون  أن  أو 

ممكــن. فلنفتــرض أن ســميث لديــه أخ تــوأم 

الــذي  الوحيــد  الشــخص  وكان  متطابــق، 

ســجات  توجــد  وال  األخ،  هــو  ذلــك  يعــرف 

تشــير إلــى وجــود األخ التــوأم. فــإذا ذهــب جونــز 

اســتعاره  كتاًبــا  ليعيــد  ســميث  منــزل  إلــى 

يكــون  )حيــث  بالخطــأ  ألخيــه  فأعطــاه 

ســياق الموضــوع هنــا ســؤال إعــادة الكتــاب 

المســتعار وحســب، مع عدم ترتب أي شــيء 

العدد 18 | صيف 2022 م دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 164



ذي بــال علــى تحديــد هويــة المســتلم( فإنــه ال 

يــزال مبــرًرا فــي اعتقــاده أنــه أعطــاه لصديقــه 

ســميث، مــع أن جونــز كان بإمكانــه أن يضــع 

نفســه فــي وضــع معرفــي أفضــل )مــن خــال 

طــرح أســئلة حــول صداقتهمــا مثــًلا(، ولكــن 

لــم يكــن ثمــة ســبب فــي هــذا الســياق يدعــوه 

عــن  عموًمــا  النــاس  يعــرف  فلــم  للتثبــت؛ 

األخ التــوأم، ولــم ياحــظ ســميث أي ســلوك 

غريــب. وبالنظــر إلــى ســياق المســألة، فــإن 

لــن  المائمــة  المعترضيــن  أعضــاء جماعــة 

يتوقعــوا أن يجــري جونــز تدقيًقــا، ولذلــك لــن 

تبيــن  إذا  بالذنــب  شــعور  عــن  جونــز  يعــرب 

لــه أن اعتقــاده كاذب. ومــن ثــم فــإن قابليــة 

ومــا  المســألة  ســياق  علــى  تعتمــد  العــذر 

تتوقعــه جماعــة المعترضيــن المائمــة مــن 

)س( فــي ظــل معاييرهــم التبريريــة ومــا يتــاح 

مــن معلومــات.

وكمــا هــو الحــال مــع المعاييــر القانونيــة 

اســتيعاب  مــن  جــزًءا  فــإن  واألخاقيــة، 

معاييرنــا المعرفيــة يكمــن فــي تعلــم شــروط 

علــى  كبيــًرا  اعتمــاًدا  تعتمــد  التــي  العــذر 

الســياق وســيكون مــن الصعــب للغايــة، إن 

قواعــد  صياغــة  المســتحيل،  مــن  يكــن  لــم 

للتعبيــر عنهــا. وبوجــه عــام، ُتعــرف شــروط 

العــذر لــكل حالــة علــى حــدة. وال يحتــاج المــرء 

والقانونــي  األخاقــي  اإلهمــال  اعتبــار  ســوى 

ليــدرك التعقيــد الكامــل لألعــذار، وهــو مجــال 

مــن  الرغــم  علــى  دراســته،  يتعيــن  يــزال  ال 

منــذ  المعــروف   Austin أوســتن  التمــاس 

ســنوات. عــدة 

ينبغــي  الثالــث،  االعتــراض  علــى  وللــرد 

ال  المعرفــي  التبريــر  أن  إلــى  أوًلا  التنبيــه 

)ق(  فقبــول  بــه؛  االســتخفاف  ينبغــي 

يحــدد جزئًيــا األمــور األخــرى التــي ســأعتقد 

أن  الممكــن  مــن  أنــه  كمــا  وأفعلهــا؛  بهــا 

أصيــب عقــول اآلخريــن بأكاذيبــي، وأؤثــر علــى 

يتطلــب  ولذلــك  وأفعالهــم.  معتقداتهــم 

تبريرنــا المعرفــي أن تجتــاز ادعاءاتنــا اختبــار 

النقــد، وقــد دفعــت هــذه النقطــة بعــض 

قابليــة  عــدم  مطلــب  لتشــييد  الفاســفة 

التبريــر)30(. شــروط  فــي  اإللغــاء 

ولكــن النظريــة الســياقية المعروضــة أعــاه 

ال تفعــل ذلــك. فقــد توجــد قضيــة الغيــة )ي( 

إلــى  )س(  يحتــاج  وال   defeating statement

دفــع هــذا االعتــراض مــا دام لــم تطرحــه جماعــة 

المعترضيــن، وال يجــوز لهــم طرحــه إال إن كانــت 

مــن  ولكــن  حقيقــي،  شــك  عــن  تعبيــًرا  )ي( 

الممكــن جــًدا لــذوي الدوافــع التثبتيــة أن يكونــوا 

غيــر مدركيــن لوجــود )ي(.

العــذر  مفهــوم  أن  ذلــك  إلــى  وأضــف 

ينطبــق   epistemic excusability المعرفــي 

 .defeating evidence الاغيــة  األدلــة  علــى 

فــإن  )ي(،  الغ  دليــل  وجــود  افترضنــا  فــإذا 

)30( Carl Ginet, "What Must Be Added to Knowing to 
Obtain Knowing That One Knows?," Synthese, vol. 21 
)1970(, pp. 163-186.
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)س( قــد يظــل مبــرًرا فــي اعتقــاده أن )ق( 

فــي ســياق المســألة حتــى ولــو كان غيــر قــادر 

علــى دفــع االعتــراض. ذلــك أنــه بالنظــر إلــى 

ســياق المســألة، فــإن جماعــة المعترضيــن 

المائميــن قــد ال يتوقعــون، بمــا لديهــم مــن 

معاييــر للتبريــر ومعلومــات متاحــة، مــن )س( 

يكــون  فربمــا  )ي(،  بـــ  درايــة  علــى  يكــون  أن 

للغايــة،  معقــد  )ق(  بـــ  المتعلــق  الموضــوع 

ولــذا فــإن إخفاقــه فــي مواجهــة األدلــة الاغيــة 

أمــر قابــل للعــذر.

المســائل  ســياقات  نتخيــل  أن  ويمكننــا 

فــي حالــة التجــارب العلميــة حيــث نتوقــع مــن 

ــم اآلخــر،  ــة العال ــم األول أن يعــرف تجرب العال

هــذا  المســائل  ســياقات  كل  تتطلــب  وال 

التوقــع. ومــع ذلــك قــد نطلــب مــن العالــم أن 

يكــون فــي وضــع يســمح لــه بقــول شــيء مــا 

عــن التجربــة األخــرى إذا أبلــغ بهــا. فقــد يشــير، 

ــه يعــرف المجــال  ــى أن ــال، إل علــى ســبيل المث

مــرات  عــدة  التجربــة  أجــرى  قــد  وأنــه  جيــًدا، 

وحصــل علــى نتائــج مماثلــة، وأنــه أجراهــا فــي 

ظــروف منضبطــة بعنايــة؛ وعليــه، فلديــه كل 

األســباب لاعتقــاد بــأن التجربــة قابلــة للتكــرار 

نتائــج مماثلــة، فابــد أن يكــون  مــع اعطــاء 

األخــرى.  التجربــة  نصيــب  مــن  إذن  الخطــأ 

وهكــذا يبــدو أن مطالبــة العالــم بــأن يكــون 

ليــس  ممكــن  حــد  بأدنــى  الــرد  علــى  قــادًرا 

مطلًبــا مبالًغــا فيــه.

التلخيص. 6

للنزعتيــن  بديــل  الســياقية  النزعــة  إن 

فهــي  واالتســاقية.  األساســية  التقليديتيــن: 

تنكــر وجــود القضايــا األساســية بالمعنــى الــذي 

إليــه النزعــة األساســية )مــع إقرارهــا  تذهــب 

بوجــود قضايــا أساســية ســياقية(، وتنكــر أن 

الــذي  الوجــه  علــى  االتســاقية،  النزعــة  تكــون 

فكلتــا  للتبريــر؛  كافيــة  تقليدًيــا،  بــه  ُتعــرض 

النظريتيــن تتغاضــى عــن الضوابــط الســياقية 

المســألة،  ســياق  مثــل  للتبريــر  الضروريــة 

ويتبــع ذلــك إهمــال قيمــة )ق( والمعلومــات 

االجتماعيــة.  التبريــر  ومعاييــر  والممارســات 

وجــه  علــى  للتبريــر  االجتماعيــة  الطبيعــة  إن 

تجاهلهــا. يمكــن  ال  الخصــوص 

جامعة بول ستات 

14 إبريل 1977
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