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  شخص اول حجيت
  ديويدسون دونالد

  ∗فتحي علي ترجمة

  چكيده
 دوم نيمة فيلسوفان ترينمهم از )Donald Davdson( ديويدسون دونالد
 منطقي پراگماتيسم حوزة در تحليلي فالسفة ترين شاخص از و بيستم قرن
 مقالة .دهند مي تشكيل او مقاالت  مجموعه موالًمع را او هاي كتاب .است

 شناسي معرفت و شناخت حوزة در او كه است مقاالتي جمله از حاضر،
  به شخص، اول حجيت بحث طرح با ديويدسون مقاله، اين در .است نگاشته
 و شناخت همة بتواند آن، رهگذر از كه است يقيني و اتكا نقطة دنبال

 هاي تلقي طرز در كه حجيتي واكاوي با او .دهد قرار آن پاية بر را معرفت
 متكلمان ديگر به باورها اسناد در را آن دارد، وجود اول شخص در اي گزاره

 با درنهايت، و گيرد مي پي آنها، ازسوي شده ارائه عالئم و ها كنش به توجه با
 ايفا )ميان اين در آنها دعاوي به توجه با( متكلمان رفتار مفسرِ كه نقشي

                                                 
 )ره(طباطبايي عالمه دانشگاه غرب فلسفة دكتري دانشجوي *
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 در بزرگي گام آورد، مي فراهم اتكا و اعتماد قابل يقيني و معرفت كند، يم
 به يقين و معرفت براي مساعدي زمينة و برداشته فراگير و عام شكاكيت نفي

  .آورد مي ارمغان
  .مفسر مخاطب، متكلم، شخص، اول حجيت :واژگان كليدي

***  
 ايـن  بـر  فرض هم دارد، نيتّي يا ميل اميد، باور، يك كه گويدمي اطمينان با اي  گوينده وقتي
 اسـناد  ديگـران  بـه  را خـويش  مشابه ذهني حاالت او اينكه هم و كند   نمي خطا او كه است
 همـان  اسـناد  و خودمـان  به حاضر هاي  گرايش اسناد بين تقارن نبود اين بايد چرا .دهد  نمي

 دعاشـدة ا دعـاوي  نـوع  ايـن  حجيـت  چيـزي  چه باشد؟ داشته وجود ديگران، به ها  گرايش
 نفـي  را شـخص   سـوم  يـا  شـخص   دوم دعاوي و كند  مي توجيه حال زمان در را اول شخص

  كند؟ مي
 و بـشود  مطـرح  شناسـي   معرفـت  لحاظ از هم و زبان ازحيث هم است ممكن نكته اين
 جايگـاه  كنـد،  صـحبت  خاصـي  حجيـت  بـا  بتوانـد  كـسي  اگر زيرا بگيرد؛ قرار بحث مورد

 تفـاوت  او شـناخت  اگـر  كـه   درحـالي  .باشد داشته خواني  هم او با نحوي به بايد او شناخت
 دهـد؛  انعكـاس  را تفـاوت  ايـن  بايـد  شناخت، مورد در او دعاوي دهد، نشان را مندي  نظام

 اگر ـ بيشتر كنيم، تبيين گفتار در را شخص  اول حجيت بتوانيم اگر كه كنم  مي تصور بنابرين
 اسـت،  الزم شـناختي   معرفت قايقح توجيه و تشخيص براي كه را چيزي آن ـ همة نگوييم
   .ايم داده انجام

 امـا  است؛ واضح كامالً ديگر، اذهان سنتي مسئلة و شخص  اول حجيت مسئلة ميان رابطة
 :دارد وجـود  مهـم  تفـاوت  دو ام،  كـرده  مطـرح  را شخص  اول حجيت مسئلة من كه گونه  آن

 بـه  مـسئله  اين هك عنوان اين به را آن چراكه است؛ محدودتري مسئلة شخص،   اول حجيت
 مغرور يا ترسيدن شدن، متحير بردن، لذت نيت، ميل، باور، :همچون اي  گزاره هاي  تلقي طرز
 چيـزي  اينكه درك كردن، توجه آوردن، ياد   به يا شناختن است، چنين چيزي اينكه از شدن
 بـا  رابطـه  در غالباً كه چيزهايي دربارة اما كرد؛ خواهم مالحظه شود،  مي اطالق است، چنين
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 شـناخت،  و احـساسات  ديگـر  و ها  رنج :همچون [شوند  مي تلقي اساسي ديگر اذهان مسئلة
 اي  سـتاره  شـهرها،  هـا،   خيابـان  مـردم،  :ماننـد  چيزهـايي  به معطوف ادراك و التفات حافظه،
 بحـث  ،(Non – Propositional Entities) اي غيرگـزاره  موجـودات  ديگـر  و ]دار دنبالـه 
 با بايد شوند،  مي محسوب اي  گزاره هاي  تلقي طرز كه چيزهايي سدر  مي نظر   به .كرد نخواهم

   .كرد خواهم نظر صرف امور بقيه روابط دربارة بحث از اما يابند؛ ارتباط احساسات
 شـخص  اول حجيـت  را (Propositional Attitudes) اي گـزاره  هـاي  تلقي طرز همة 

 و روشـن  نسبتاً هايي  نمونه ميل، و باور .است مختلف آن انواع و مراتب ولي كند؛مي عرضه
 ترنـد؛   پيچيـده  هـايي،   جنبـه  يـا  جنبه از شناخت، و حافظه ادراك، قصد، كه  درحالي اند؛  ساده

 سـه  كـم   دست است، سوختن حال در اي  خانه اينكه دربارة كسي ادعاي ارزيابي در بنابراين
 كـه  دارد بـاور  ممـتكل  آيـا  نه؟ يا است سوختن حال در اي  خانه آيا :شود مالحظه بايد چيز
 مورد در است؟ شده باور اين علت آتش چگونه اينكه و نه؟ يا است سوختن حال در خانه

 و دارد خاص حجيت متكلم دومي، در ندارد؛ خاصي حجيت هيچ متكلم نخست، ]پرسش[
 چرخانـدن  بـا  را در دارد قصد كسي كه مسئله اين .است پيچيده و مفصل پاسخ سومي، در

 و كنـد  قفـل  را در خواهـد مي او آيا كه است مبتني مسئله اين بر حدودي تا كند، قفل كليد
 درسـتي  شـيوة  بـه  ميـل،  و بـاور  اين آيا كرد؟ خواهد قفل را در كليد چرخش كه دارد باور

 مـستقيم،  طور   به متكلم، خاص حجيت نه؟ يا شد خواهد كليد چرخاندن به گرايش موجب
 دربـارة  ادعاهـايي  بـه  غيرمستقيم، شكل  به و شودمي مربوط باور و ميل دربارة ادعاهايي به

 حجيـت  آنهـا  در كـه  هايي  شيوه ميان در ها  تفاوت اين .شود  مي مرتبط علّي روابط ضرورت
 در امـا  اند؛ مداقه شايان و مهم كرد، اطالق توان  مي اي  گزاره هاي  تلقي طرز به را شخص اول
 آن دربـارة  مقالـه  ايـن  در دارم قـصد  كه است عامي بحث شخص،  اول حجيت صورت، هر

 شـخص   اول حجيت ـ موارد همة در نگوييم اگر ـ موردي هر در تقريباً ازآنجاكه .كنم بحث
    .شد خواهم متمركز باور از وضع اين بر است، باور سازندة جزء بر مبتني حدودي تا

 وجود اي  گزاره هاي  تلقي طرز ديگر و باورها به توجه با شخص  اول براي حجيت گرچه
 هـا   گـرايش  كـه  شود  مي ناشي واقعيت اين از مسئله، اين و است ممكن نيز خطا بروز رد؛دا
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 و كننـد مـي  ظـاهر  زمـان  طـول  در و گونـاگون  هـاي   شـيوه  در را خود كه هستند تمايالتي
 مـا  بنـابراين  داشـت؛  خواهـد  وجود نيز ترديد و شك امكان است، ممكن خطا كه ازآنجايي
 در مـا  ادعاهـاي  و نداريم خودمان هاي تلقي طرز از قينيي و ترديد غيرقابل شناخت هميشه
 بـراي  كـه  دليلـي  بـا  اسـت  ممكن ديگر، عبارت   به اند؛  اصالح قابل نيز هايمان  گرايش مورد

 يقـين  و حجيـت  و[ شـوند  ساقط اعتبار از خود به مربوط احكام است، دسترس در ديگران
  .]بدهند دست از را خود

 به اسناددهندة ادعاهاي كه داشت توجه بايد شخص، اول  حجيت در شد، گفته آنچه بنابر
 چـرا  :كـه  خـود،  بـه  اسـناددهندة  از پرسش و نيست مبتني مشاهده يا دليل بر معموالً خود،

 به اسنادهايِ ويژگيِ اين به ويتگنشتاين .است معنا  بي دارد، را ادعاشده نيات و اميال باورها،
   :است كرده اشاره خود،

 ذهنـي  تـصوير  اين كه هنگامي يعني من، براي چيست؟ ذهني تصوير كي بودن قرمز مالك
 صورت كه هنگامي يعني خودم، براي .دهد  مي انجام و گويد  مي او آنچه :است ديگري كس
  )Wittgenstein, 1953: 377( .چيز هيچ :است من خود ذهني

 هـاي   تلقـي  طـرز  بـه  را مـالك  ايـن  و انـد   كـرده  پيـروي  ويتگنشتاين از فيلسوفان بيشتر
   .اند داده بسط ديد، خواهيم كه چنان اي، گزاره
 حجيـت  تبيـين  بـه  كمكي ـ رود  مي انتظار كه گونه  آن ـ شخص  اول حجيت ويژگي اين 
 را، خـود  بـه  اسـنادهاي  معمـوالً  مـا  كه است دليل اين به حدودي تا مسئله، اين و كند  نمي

 كـه  را هـايي   گرايش يعني[ كنيم  مي عمل گونه  اين نيز گاهي اما نهيم؛  نمي بنيان دليل براساس
 يك به چرا كه شود پرسيده شخصي از اينكه معموالً .]كنيممي مدلل دهيم،مي اسناد خود به

 كنـد   مـي  پيـدا  معنـا  ]الؤس اين[ گاهي اما معناست؛  بي دارد، اعتقاد خاصي نيت و ميل باور،
 شـخص   اول حجيـت  ،يياستثنا موارد در حتي اين، وجود با ؛]شود  مي موجه پرسشي چنين[

 جـدي  چالـشي  يـا  بوده ترديد و شك معرض در خود به اسناد كه زماني حتي ـ دارد اصرار
 صـحبت  آن دربـارة  خـاص،  تعهـدي  با همراه گرايش، داراي شخصِ يك كه ـ دارد وجود
   .كند مي
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 شـخص   اول حجيـت  نـشدن  /نكردن تبيين بر مهمي دليل تواننمي را استثناها وجود اما
 كلـي،  طور   به نيستند، مبتني دليل بر كه داليلي كه است اين صرفاً دليل ترين  همم .كرد تلقي

 از [بيـشتر  نيـز  آنهـا  درسـتي  احتمـال  و نداشته اند،  مبتني دليل بر كه دعاوي از بيش حجيتي
   .نيست] دعاوي ديگر
 بـراي  چنـداني  تـالش  كننـد،   مـي  بحـث  شـخص   اول حجيت از كه معاصري فيلسوفان 
 هـا   مـدت  .انـد   نداده نشان هستند، مرجح خود به اسنادهاي چرا :كه سؤال ينا به گويي  پاسخ
 ]اسـت  سـاده  آن دليل و [كنند؛ تبيين نگري  درون مبناي بر را خود شناخت كه بود اين رسم
 را خـود  اذهـان  كـه  زمـاني  چـرا  كـه  داد  مي سوق پرسش اين به را ما فقط تبيين، اين چون

   .دهيم مي قرار بررسي مورد را ديگران اذهان كه فهميم مي زماني از بهتر كنيم، مي وارسي
 تـوان   مي آنها ميان از كه اند؛  كرده نفي را تقارن نداشتن وجود فالسفه، از معدودي تعداد

 مـا  آنچه :گويد مي )The concept of mind( ذهن مفهوم در او .كرد اشاره )Rile(رايل به
 را خودمـان  مـا  كـه  نيست واقعيت اين ءجز چيزي معلول انگاريم،  مي مرجح هاي  دسترسي

 از يـافتن  اطالع براي ديوئي، جان هاي  راه اصوالً :نويسد  مي رايل .شناسيم  مي ديگران از بهتر
 ادامـه  در او .روئي ريچارد از يافتن اطالع براي است ديوئي جان هاي  راه همان ديوئي، جان
 شنونده، بر گوينده شناخت برتري .نوع در تفاوت نه مراتبند، در تفاوت ها،  تفاوت :گويد  مي
 دسترسي اي  محرمانه هاي  واقعيت به او كه نيست اين از حاكي دهد،  مي انجام آنچه مورد در

 بـه  نسبت متكلم، كه است اين نشانگر صرفاً بلكه نيست؛ دسترس در مخاطب براي كه دارد
 ويگـ گفت رد كـه  هـايي   چرخش .دارد قرار شناخت براي بهتري خيلي موقعيت در مخاطب،

 همسرش شود،  مي انسان نامزد بهت و تعجب باعث كه اندازه همان به شود،مي ايجاد انسان
 يكـديگر  بـه  را خود مقصود بايد نزديك همكاران همچنين كند؛  نمي متحير و زده  شگفت را

  )Ryle, 1949: 156-179(. ندارند جديدشان دوستان دربارة الزامي چنين اما كنند؛ تفهيم

 زمـان  در شخص  اول دعاوي بين تقارن نبود تبيين براي تالشي هر كه موافقم لراي با من
 شيوه به آن ارجاع طريق از ديگر، زمان در يا ديگر شخص دعاوي و ها  گرايش دربارة حال،

 نبـود  بايـد  اين، مانند بيان هر .شود  مي منجر شكاكانه اي  نتيجه به شناخت، از خاصي نوع يا
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 آن نـه  و پذيردمي را تقارن نبود نه رايل ولي كند؛ تبيين تواندنمي را آن اما بپذيرد؛ را تقارن
   .كند مي انكار را آن وجود صرفاً او كند؛ مي تبيين را

 The) شـخص  يـك  برداشـت  در .كرد انتخاب رايل مشابه اي رويه زماني )Ayer(آير

Concept of a Person)، خطـا  بـر  دتواننـ  مـي  اول، شخص اسنادهاي كه كند مي تأكيد او 
 حجيـت  او كـه  زمـاني  امـا  باشـند؛  مـرجح  اسـنادهايي  چنين كه پذيرد  مي حال  بااين باشند؛

 بـه  اوقات گاهي ما كه كند  مي مقايسه حجيتي با را آن كند،  مي توصيف را خود به اسنادهاي
 مقايـسه  ]منقـول  [دوم  دسـت  هـاي   گـزارش  بـا  را آن كـه  وقتي دهيم،  مي عيني مشاهدة يك
 اينكه تبيين از مثال اين اوالً :نيست بخش  رضايت دليل دو به تمثيل اين من، ظرن   به .كنيم  مي
 اسـت؛  عينـي  ناظر يك همچون اش  ذهني رويدادهاي و حاالت به توجه با شخص يك چرا

 حجيـت  آنچـه  از درسـتي  توصـيف  ثانيـاً  اسـت؛  ناتوان نيستند، گونه  اين ديگران كه  درحالي
 و[ بهتـري  دليـل  بـر  شخص  اول اسنادهاي زيرا دهد؛  ينم ارائه است، شبيه آن به شخص  اول
 بـر  وجـه  بهتـرين  در عينـي  مشاهدة حجيت .نيستند مبتني ]دليلي هيچ بر بگوييم است بهتر

 اگـر  :شـود   مي گذاشته كنار خاص موارد در ادگي، س  به كه است استوار يياستقرا احتماالت
 بـه  و شـده  ساقط اعتبار از باشد، نبي  نزديك يا متعصب اعتماد، غيرقابل ظاهر، به عيني ناظر

 درسـت  دربـارة  خـودش  خـاص  ادعاي از هرگز شخص يك اما نهند؛نمي وقعي او مدرك
 دست شود، برده الؤس زير يا كشيده چالش به او ادعاي كه زماني حتي هايش،  گرايش بودن
     .دارد برنمي

 ويـدادهاي ر و حـاالت  مـا  كـه  اسـت  معتقد حقيقتاً ،)Joseph Agassi( آقاسي جوزف
 مـرجح  دسترسي او .شناسيم  مي خودمان ذهني رويدادهاي و حالت از بهتر را ديگران ذهني
 كـه  دارد دسترسـي  اطالعـات  برخي به شخصي هر :كندمي متمايز عام عرف حقيقت از را،
 عنـوان   به حداقل را، شخص آن خود ]مسئله[ اين و است حصول قابل شخص آن براي تنها
 بـر  من كه است اين مرجح هاي  دسترسي آموزة :گويد  مي او .شود  مي شامل عيني، ناظر يك
 شـما  از بهتـر  را شما هاي  خواب من[ را نظريه اين . ... هستم حجت خودم هاي  تجربه همة
 شـما  هاي  روش من[ )Duhem( دوهم همچنين .است كرده رد )Freud( فرويد ]شناسم  مي
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 و رسـوم  من[ )Malinnowski( ينوسكيمال ،]شناسم مي شما از بهتر علمي، كشفيات در را
 كـه  كـنم  كـاري  توانم  مي من[ ادراك پردازان نظريه و ]شناسم مي شما از بهتر را شما عادات
 توانيـد،   مـي  شـما  آنچـه  از بهتـر  را شما هاي  ادراك و ببينيد نيستند، اينجا كه را يياشيا شما

  )Agassi, 1975: 120(. اند پرداخته آن رد به نيز ]كنم توصيف
 .نـدارد  وجود كند، تهديد را شخص اول حجيت كه ديگري نظرية فرويد، نظرية از غير
 و شـخص  اي  گزاره هاي  تلقي طرز برخي به توجه با او كه دهد  مي نشان فرويد، هاي  ديدگاه

 حجيـت  ناخودآگاه، جمله از ديگر مفاهيم بقية و ميل باور، نيت، مفاهيم ]توسعة[ و بسط با
 شـاخص  ويژگـي  تـرين   مهـم  حجيـت،  رفـتن  دست از درواقع دهد؛ مي دست از را مستقيم
 Pre - freudian)  پيـشافرويدي  هـاي  تلقـي  طـرز  البتـه  اسـت؛  ناخودآگـاه  ذهني حاالت

Attitudes)، نكتـة  امـا  ماند؛مي باقي شخص اول  حجيت براي هميشگي موضوعي همچون 
 گـرايش،  يك طريق از تحجي بازيابي كاوي،  روان فرآيند در كه است واقعيت اين تر،  جالب

 ايـن  دارنـدة  كـه  شـود   مي مالحظه ]عنوان اين به[ كه است متقني دليل تنها موارد، بيشتر در
 حـاالت  از مـوارد  آن بنـابراين  اسـت؛  كرده تصديق را آن غيراستنتاجي، صورت  به گرايش،
 طريق زا داشتند، وجود اي  قاعده و نظم هيچ بي فرويد از پيش شد اشاره كه ناخودآگاه ذهني
 همين  به گيرد؛  دربرمي نيز را شخص  اول حجيت قلمرو غيرمستقيم، صورت   به و كاوي  روان
 تهديد را شخص  اول حجيت اهميت ناخودآگاه، هاي  گرايش وجود كه كنم  نمي تصور دليل،
     .كند

 همچـون  چيزي كنند  مي تصور كه پردازيم  مي فيلسوفاني نظرات بررسي به دوباره اكنون
 بـين  تفـاوت  از را )Wittgenstein( ويتگنشتاين تعريف و دارد وجود شخص اول حجيت
   .پذيرند مي شخص سوم و شخص اول اوصاف

 شكاكيت به كه كند  مي بحث اي  گونه  به شخص اول حجيت از )Strawson( استراوسون
 را خـودش  مـسئلة،  شـكاك  اگـر  استراوسـون،  نظـر  مطابق .بگويد پاسخ ديگر اذهان دربارة
 را پاسـخ  ]دانـد؟   مـي  دهـد،   مـي  روي ديگـري  ذهن در كه را آنچه كسي هر ونهچگ[ بفهمد
 بوده بدن يك در بايد آن كه فهمدمي چيست، ذهن كه بداند شكاك اگر زيرا فهميد؛ خواهد
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 رفتـار  برمبنـاي  ديگران به را تفكرات ما كه يابد  مي  در همچنين باشد؛ هايي  انديشه صاحب و
   :نويسد مي استراوسون .دهيم مي اسناد مبنايي، چنين بدون خودمان به و شده، مشاهده

 محمـوالتي  چنين بايد شخص يك ،]ذهني ويژگي يك از[ برداشت از نوع اين داشتن براي
 بايـد  و ]دهـد   مـي  اسناد را ذهني هاي  ويژگي كه[ دهد اسناد ديگران به هم و خود به هم را

 يك مفهوم، از نوع اين فهم براي .كند مالحظه خود به اسناددهندة عنوان  به را ديگر هركس
 تامي، نحو به و ابهام بدون كه دارد وجود محمول از نوعي كه كند تصديق بايد هم شخص

 آن مـشاهدة  از مـستقل  يعنـي  مبنا، آن غير بر هم و محمول خصوصِ مشاهدة براساس هم
  )Strawson, 1959:108( .است اسناد قابل

 شـكاك  زيـرا  شود؛ انگاشته بخش  رضايت و كننده قانع تواند  نمي شكاك براي پاسخ اين 
 را ديگـر  شخص و شخص  اول اسنادهاي تقارن نبودِ استراوسون گرچه كه داد خواهد پاسخ

 بـا  و است نكرده ارائه آن از تبييني هيچ است؛ كرده توصيف درستي   به ذهني، محموالت به
 توصـيف،  يـك  كـه  دانـيم   مي ما چگونه اينكه از شكاك پرسش قطعاً تبيين، يك ندادن ارائه

 كه محمول يك كه كنيم تصور بايد ما چرا مخصوصاً .است موجه است، درستي] توصيفِ[
 و روشـن  و[ ابهـام  بـدون  شـود،   مي اطالق آن غير براساس گاهي و مشاهده برمبناي گاهي
 شكاكيت خاستگاه ترين مهم نپرداخته، آن به خود استراوسون كه پرسش اين و است ]واضح
   .است ديگر اذهان دربارة

 خواهيم مي ما .دهد ارائه آن از تبييني كه كرد تالش ،)Richard Rorty( رورتي ريچارد
 بـه  رفتـاري،  دليـل  و مـشاهده  نـوع  همان براساس خود، به اسنادهاي اساساً كه كنيد تصور

 رادافـ  كـه  داشـت  توجـه  نكته اين به بايد بنابراين اند؛  شده ايجاد ديگري، به اسنادهاي ةمثاب  
 بـه  رفتـاري،  دليـل  كـارگيري   بـه  يـا  مـشاهدات  ايجـاد  بدون را ذهني هاي  ويژگي توانند  مي

 به اسنادهاي به نسبت خود، به اسنادهاي كه شود  مي معلوم سرانجام و دهند اسناد خودشان
 خـود،  به اسنادهاي مفهوم بنابرين آورد؛  مي فراهم را رفتار از بهتري هاي  تبيين شخص،  سوم
 الزم رفتـار،  از هـايي   تبيـين  در« :شـود مـي  تبديل زباني قراردادي به شخصي، مريا ةمثاب  به
 جـامعِ  بيـان  يـك  بـه  معطـوف  شـدة   گزارش احساسات يا ها  انديشه همة با آنها كه شود  مي
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  )Rorty, 1970: 416( ».باشند داشته تناسب ]آن از[ شده عرضه
 شـود؛  تلقـي  عاميانـه  شناسي  سانان از بخشي ةمثاب  به كه نيست اين بيان، اين از مقصود 
 خـود،  بـه  اسنادهاي از گفتن سخن كه كنيم مطرح صورتي  به را آن كه است اين هدف بلكه
 قـوت  بـه  هنـوز [ الؤسـ  ايـن  اما برسد؛ نظر   به معقول دارد، خاصي حجيت كه دليل اين به

 كه دليلي بر خود، به اسنادهاي كه دهد نشان تا داشته دليلي چه رورتي :كه است باقي] خود
 همـان  اسـنادهاي  كـه  گونـه   همـان  نيـستند؛  مبتني باشد، رويدادها و حاالت همان به مربوط

 دو از هـايي   شـيوه  در عيناً تفاوت، اند؟  مبتني دليل يا مشاهده بر ديگران، به ذهني محموالت
 رورتـي  نظرات از بخش آن .آنهاست در رفتار تبيين كيفيت و اند  شده ايجاد كه اسنادي نوع
 وجـه  بهتـرين  به را رفتار كه دليلي بر خود، به اسنادهاي بازيابي كه كند  مي اشاره آنها در كه

 ظـاهراً  حـسابِ  هـر  روي كـه  واقعيت اين عنوان  به شكاك توسط نيستند، مبتني كنند، تبيين
  .شد خواهد مالحظه شده، داده اسناد متفاوت،
 پيرامـون  جـدي  شـكل    بـه  كـنم،   مي بحث آنها از كه فيلسوفاني اينكه درك است ممكن

 كنم  مي تصور اما بنمايد؛ آور  تعجب اند،  نكرده بحث ديگر اذهان دربارة شكاكيت كهن مسئلة
 تجربـي  ديـدگاه  از يا دكارتي ديدگاه از يا تاريخي لحاظ به مسئله، اين .است ساده آن تبيين
 كـه  را آنچـه  شخصي هر كه اند  پنداشته چنين ديدگاه، دو هر و است گرفته قرار توجه مورد
 فـراهم  بحـث،  ايـن  از هـدف  كـه  رسـد   مي نظر   به بنابراين داند؛  مي است، خودش ذهن در

 اكنـون  فيلـسوفان  .اسـت  ]خـارجي  جهـان  البتـه  و[ ديگر اذهان شناخت براي بنياني آوردن
 قابـل  رفتار از نوعي آن شناخت بر ]محموالت يا[ ذهني مفاهيم فهم از بخشي كه اند  فهميده
 بـه  پاسـخ  ايـن  امـا  .كنـد   مـي  موجـه  ديگران به را مفاهيم اين اسناد كه است مبتني مشاهده
 بـه  اسـنادهاي  بين تقارن نبود يا دهد  نمي دست  به شخص  اول حجيت از تبييني هيچ شكاك،
 كـه  بپرسـيم  را سـؤال  اين توانيم  مي هنوز ما .كند  نمي روشن را ديگران به اسنادهاي و خود
 ما اينكه چه پرسش، اين .اند  مربوط واحد موضوع يك به ا،اسناده نوع دو اين معتقديم چرا
 بايـد  ظـاهراً  .است خوبي پرسش باشيم، بازنشناخته چه و بازشناخته را سنتي شكاكيت تبار

 اي  گزاره هاي  تلقي طرز احساسات، به كه آنهايي ءجز مفاهيم، از يك  هيچ كه كرد خاطرنشان
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 كـه  است تقارن نبود از نوعي دهندة  نشان ،شوند  مي اطالق جوارحمان و اعضا از مواضعي و
 امـا  شوند؛ اطالق متكثري معيارهاي براساس توانندمي متعددي مفاهيم .كنيممي بحث آن از

 اسـتفاده  متفاوتي معيارهاي از خاص، مواقع در اسناددهندگان كه نيستند چنين ديگر مفاهيم
 كنـيم،  اجتناب شكاكيت به دعوت از و كنيم تبيين را هنجاري  نابه اين كه ناگزيريم اگر .كنند
 كـه  تقارني نبود باشد؛ خودمان و ديگر ناظران بين طبيعي تقارن نبود از حاكي بايد ما تبيين
 تبيـين  بـر  مبتنـي  مـسئله،  حـل  بـراي  نخست گام .خواند  فرانمي مسئله حل به ]را ما[ صرفاً

   .شود مي اطالق آنها بر شخص اول حجيت كه است چيزهايي
 بـه  اسنادهاي خاص هاي مقام كردن مشخص براي ،)William Alston( ستونآل ويليام

 حـاالت  كه است اي  گونه  به ها  گزاره با هرشخص ارتباط :دهد  مي پيشنهاد را اصل اين خود،
 غيـرممكن  او بـراي  منطقـي،  طور   به كه دهد  مي اسناد خودش به حالي در را، متداول ذهني
 بـاور،  اين به اعتقاد در هم و است صادق اي  گزاره ينچن كه باشد داشته اعتقاد هم كه است
 .نيـست  مـرتبط  هـايي   گـزاره  چنـين  با چنين، اين ديگري كس  هيچ كه  درحالي نباشد؛ موجه

)William Alston,Varieties of Privileged, Access: 235(  پيـشنهاد  اينكـه  بـراي 
 كـه  دارم بـاور  مـن  ــ  كنـد   مي بيان جانز كه اي  گزاره كنيم فرض بايد شود، پذيرفته آلستون
 دارد بـاور  جانز ـ كند مي بيان اسميت كه است اي گزاره همان عين ـ شد خير  به  عاقبت واگنر
 شـناختي  تقابل دوباره .است برانگيز  بحث بسيار فرض اين البته ـ شد خير  به  عاقبت واگنر كه
)Epistemic Contrast( مطـرح  كه اليسؤ تبيين، يك غياب در و شود مي رها تبيين بدون 

 و جـانز  كه اي  قضيه است معتقد ]خاص مورد هر در[ كسي دليل، چه به :است اين شود  مي
 طبيعي نتيجة شناختي، تفاوت از تعريف يك تنها فرض با .است يكسان اند،  پذيرفته اسميت

   .اند متفاوت ها گزاره كه است اين
 كـه  گيرم مي كمك )Sidney Shoemaker( شوماخر سيدني بندي فرمول از من بنابراين

 رويـدادهاي  دربـارة  قـضايايي  ناپـذير  اصـالح  قضاياي ميان در .دارد زبان به صريحي اشارة
 اصـالح  غيرقابـل  معنـي،  ايـن  بـه  هاناي .هستند تفكرات از هاييگزارش يعني .هستند ذهني
 توانـد  نمي كسي هيچ ]ديگر[ كند، اذعان را اي قضيه چنين يك صادقانه كسي اگر كه هستند
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 كـاذب  گويـد  مـي  او آنچـه  يعني كند، مي خطا او كه دهد نشان و سازد معنادار را فرض اين
   .است

 قوت كه كرد خواهم جايگزين را چيزي اما كرد؛ نخواهم رد را ناپذيري اصالح شرط من
 زيـرا  باشد؛ معقول شايد كار اين است؛ ارز  هم شخص  اول حجيت با كه چيزي دارد؛ كمتري
 طـرز  بـا  منحـصراً  مـن  كـه   درحـالي  دارد؛ سروكار درد همانند احساساتي با عمدتاً شوماخر

 شـوماخر  كه است اين رسد،  مي نظر   به مهم اينجا در آنچه .دارم سروكار اي  گزاره هاي  تلقي
 اگـر  .دهـد   مـي  اسـناد  گفتارهـا  از اي  طبقـه  به بلكه شناخت، از نوعي به نه را درستي فرض
 تبييني به است ممكن ايده اين كرد، معين بتوان نحوي اصطالحات در را گفتارها از اي  طبقه
 شـوماخر  گفتـة  اگـر  .ندارد وجود امكان اين متأسفانه اما شود؛ منجر شخص  اول حجيت از

 كـار   بـه  را جملـه  يـك  از خاصـي  نـوع  صادقانه، كه را متكلمي هاي  گفته بايد باشد، درست
 نوع او كه بداند گوينده كه است تيصور در تنها اعتقاد اين البته پنداشت؛ صواب بر برد،  مي

 بـرده  كـار   بـه  بـد  را زبـان  او نباشد، گونه اين اگر است؛ برده كار  به را جمله يك از مرجحي
 خواست كسي شايد همه، از تر  مهم كند؟مي ايجاد را سوء كاربرد اينجا در چيزي چه .است
 نـدارد؛  كـردن  ناذعـا  براي خاصي حجيت كسي هيچ كه كندمي تصديق صادقانه كه بگويد
 قـرارداد  يك آن، كه است غيرشفاف و محتوا  بي ادعايي تكرار فقط اين اما باشد؛ چنين شايد
 مسئله اين كردن مالحظه .كندمي بحث خاصي جنبة از خود، به اسنادهاي از كه است زباني

 هكـ  كنـد  تفسير بايد نحوي به را خود به اسنادهاي او كه است اين مستلزم مفسر، ديدگاه از
ـ دهـد  مـي  اسـناد  صـدقش  به را خاص اولويتي يا ـ كند مي صادق را آنها  اصـل  فـرض  بـا   

 كـاربرد  اصـل،  ايـن  و برگـزينيم  تـوانيم مـي  كه است ديدگاهي تنها مفسر، ديدگاه شوماخر،
 خاصـي  حجيـت  مواقـع  برخـي  در گوينده اينكه براي ما دليل تنها .كندمي ثمر  بي را مستقل
 عبـارت    به .كنيم تلقي خود به دادن اسناد همانند را هايش  گفته محاضري كه است اين دارد،
 مـا  كه است جايي همان و است درست اين .دارد خاصي حجيت خود، به اسنادهاي ديگر،

   .كنيم مي آغاز آن از
 و اول شـخص  بـه  هـا   گـرايش  اسـناد  بين تقارن نبود از بخشي  رضايت تبيين هيچ هنوز
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 يا ها  گزاره جاي  به گفتارها و ها  جمله بر شدن متمركز وزهن .است نشده ارائه ديگر، شخص
 را مـسئله  كـه   زمـاني  تـا  اسـت؛  ساده نسبتاً آن دليل است؛ اميدواري مسير در گامي معاني،

 يـك  بـه  شـخص  يـك  گرايش دربارة دعاوي به توجه با كسي حجيت يا ضمانت برحسب
 از صـرفاً  را هـا   تفاوت كه اگزيريمن ظاهراً] مفروض تفسير با اي  جمله يا[ كنيم مطرح  گزاره
  بـه  توانيم  مي همچنين كنيم؛ توجيه اطالعات متفاوت منابع يا انواع كردن فرض مسلم طريق
 قـرار  فـرض   پيش كليدي، هاي  واژه يا مفاهيم براي را كاربرد از متفاوتي معيارهاي آن، جاي
 ديـديم،  كه  چنان اما ؛]...و كه است مايل كه، دارد قصد كه، دارد باور :مانند[ مفاهيمي دهيم؛
 يـا [ ديگـر  اذهـان  دربـارة  شـكاكيت  به آن، رهگذر از و نيست معضل تكرار جز چيزي اين

 و مباشـرها  بين روابط برحسب را مسئله ما اگر اما شويم؛مي دعوت ]خودمان ذهن شناخت
   .يابيم رهايي بست بن اين از توانيم مي كنيم، مطرح گفتارها

 سـويي،  از دهيم؛ تمييز هم از را، متفاوت اما ،مرتبط تقارن نبود نوع دو داريم نياز اكنون
 بـه  نـسبت  گرايش، همان دربارة ديگران، به و خود به اسنادهاي بين اي  شده  شناخته تفاوت
 شـد  خير  به  عاقبت واگنر كه دارم باور من كه است اين من ادعاي :دارد وجود شخص همان

 در را ادعاهـا  ايـن  اگـر  .شد خير  به  عاقبت واگنر كه رمدا باور من كه است اين شما ادعاي و
 گفتارهـا  از جفتي چه :كه مورد اين دربارة گيري  تصميم در دهيم، قرار خود مناسب واژگان

 مـشكل  بـه  كننـد،  تـضمين  را ادعاها محتواي بودن يكسان تا هستند مرتبط مناسب، نحو   به
 واگنـر  دارم بـاور  مـن « جملـة  ربـارة د را مان  گفته است ممكن ديگر، سوي از .خوريمبرمي

 مـن  كه انديشه اين براي شما، و من دليل كه ]ببينيم[ سپس كنيم؛ مالحظه »شد خير  به  عاقبت
 چـرا  هـستند؛  مرتبط ها  تقارن نبود اين البته باشند؛ داشته مغايرت گويم،مي درست را چيزي

 كـه  زماني ـ گويم  مي راست نم كه انديشه اين براي شما دليل كه بگوييم دارد  مي وا را ما كه
 ايـن  بـراي  شـما  دليـل  بـا  دقيقـاً  بايد ـ »شد خير  به  عاقبت واگنر كه دارم باور من« گويم  مي

 عاقبـت  واگنر كه دارد باور ديويدسون « بگوييد شما اگر ـ گوييدمي راست شما كه انديشه
 دوم روايـت  به من شد، خواهد روشن زودي به كه داليلي به اما باشد؛ مرتبط ،»شد خير به
    .پرداخت خواهم تقارن نبود از
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 اطمينـاني  نـوع  در تفاوت چيزي چه :كه است اين ود،شمي مطرح اينجا در كه پرسشي 
 شد خير  به  عاقبت واگنر كه دارم باور من گويم  مي كه زماني ـ صوابم؛ بر من كه داريد شما كه
 از اي  شيوه به من :كه گفته اين نستيمدا تاكنون كند؟  مي تبيين دارم، من كه اطميناني نوع و ـ

 و كنـد   نمي ]مسئله اين به[ كمكي نداريد، شما كه دارم دسترسي خودم باورهاي در شناخت
 گيـريم؛   نمـي  كـار   بـه  ]دارد بـاور  واژة يـا [ باور مفهوم اطالق در را متفاوتي معيارهاي ما نيز

 كـه  اسـت  بـديهي  .كنـيم  ررسـي ب را من از كوتاهي گفتار فقط دهيد اجازه اينجا در بنابراين
 ديگـري،  هركس يا من شما، اگر ،»شد خير  به  عاقبت واگنر« :گويم  مي را جمله اين من وقتي
 هنگام من مقصود از همچنين است؛ صادق كه دارم باور جمله، اين اظهار موقع در كه بداند
   .داند مي ام، كرده بيان را باوري چه اينكه و دارم باور من كه را آنچه باشد، آگاه جمله بيان

 و شـما  كه اطميناني در تقارن، نبود فرض طريق از توان مي را بنيادي تقارن نبود كه اين
 ايـن  در امـا  كنـيم؛  تبيـين  ام،  كـرده  بيان كه اي  جمله بودن صادق از من مطمئن مورد در من

 جـود و تقـارني  عـدم  چنـين  بايد البته كرد؛ خواهيم تبديل دوري بيان يك به را آن صورت،
 حـال،   بـااين  باشـد؛  دلخـواه  تبيين دادن دخالت براي مجوزي واندت ينم اين اما باشد؛ داشته
 ــ  دانـيم   مي ما دوي هر كه دهيم قرار اين بر را فرض داوري،  پيش گونه  هيچ بدون توانيم  مي
 ام،  كـرده  بيـان  كه اي  جمله آن معتقدم من كه ـ باشد كه چيزي هر ما شناخت ماهيت و مبدأ

 در تقـارني  عـدم  بـه  اسـتناد  طريق از بنيادي تقارن عدم تبيين قياس، همين به .است صادق
 كـه  گونـه   آن ـ كنممي قصد ام  جمله از كه را آنچه دانممي من كه واقعيت اين از ما شناخت

 ايـن  بـر  را فـرض  بياييد باز پس .بود خواهد مطلوب به مصادره ـ شده اظهار موقع اين در
 را آن شـما،  هـم  و مـن  هـم  باشـد،  كـه  هرچـه  مـا  شـناخت  ويژگـي  يا منشأ كه دهيم قرار
   .شناسيم مي

 آن نه و پذيرفتيم متعارف اصل عنوان  به را تقارني عدم هيچ نه اساساً ما اينجا تا بنابراين،
 مـن  كـه  دانـيم مـي  مـن  هـم  و شـما  هم :اند  ترتيب اين به فقط مفروضات .گرفتيم فرض را

 .است صادقي جملة كنم،  مي بيان را آن من كه وقتي ،»شد رخي  به  عاقبت واگنر« جملة معتقدم
 ما بين تفاوتي اكنون، و ام  كرده قصد را چيزي چه جمله، آن بيان موقع در كه دانستممي من
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 كه درحالي دانم؛ مي دارم، باور كه را آنچه من فروض، اين در :شود تبيين بايد كه دارد وجود
 مـن  اينكه فرض كه شود  مي ناشي واقعيت اين از اوت،تف اين البته ندانيد؛ است ممكن شما
ــ   شـما  به نه اما ـ من به دانستن، اين و دانم؛  مي كنم،  مي قصد كه را آنچه ضروري، نحو  به

 چـرا  كـه  دهيم نشان است الزم .دهد  مي ام،  كرده بيان گفتارم با من كه را باوري آن شناختِ
 كلمـاتي  از هدفـشان  دربارة ـ مفسران نه اما ـ متكلمان كه باشد داشته وجود فرض اين بايد
 از كـه  فرآيندي است؛ تفسير ماهيت ذاتيِ فرضِ  پيش اين .نيستند اشتباه در كنند،  مي بيان كه

 مخاطبانش و متكلم براي تواند  نمي فرآيند اين .فهميم  مي را گوينده يك اظهارات آن، طريق
  .باشد يكسان
   :كنيم مطرح شكل بدين صورتش، ترين ساده در را موضوع اين توانيم يم بخواهيم، اگر
 درسـتي    بـه  را متكلم سخن مخاطب، كه باشد داشته وجود تواند  نمي عامي تضمين هيچ
 مخاطب آميزي،  موفقيت نحو   به و تأمل بدون و غيرارادي طور   به سادگي،   به اما كند؛ تفسير
 .اسـت  جدي خطاي درمعرض وا گرچه ]فهمد   مي را او مراد و[ ند؛ك   مي درك را متكلم يك
 ]امـا [ شود؛ مالحظه متكلم يك مفسر همچون هميشه است ممكن او خاص، معناي اين در

 معمـوالً  مخاطب، يك .نكند تفسير را خودش كلمات شيوه، همان به كه است ممكن متكلم
 ،تربيـت  و تعلـيم  دربارة او آنچه متكلم، ديگرِ كلمات و افعال :مانند متعددي عالئم براساس

 ...و نزديـك  و دور ياشـيا  بـا  مـتكلم  نـسبت  مـتكلم،  حرفة و ذكاوت و هوش تولد، محل
 بسياري كردن، صحبت هنگام بايد متكلم .پردازد  مي تفسير به ]درنگ يا تأمل بدون عموالًم[
 و مـراد  و شـود  فهميـده  كـه  است اين بر سعي چون[ باشد داشته ذهن در را چيزها اين از

 كـه  را آنچـه  آيا كه فهميد توان  نمي كلي، طور   به اما ؛]كند تفهيم مخاطب به را خود مقصود
  .كند نمي يا كند مي قصد گويد، مي

 مطـرح  كلمـاتش  از مـتكلم  تفـسير  دربارة نيست ممكن سؤالي هيچ كه كنيم فرض اگر 
 مفسر كه داليلي و دارد خودش به اسناد براي خود به اسناددهندة كه داليلي بين تقابل شود،
 مـتكلم  دربارة تواند  مي سؤال اين اما بود؛ خواهد ناخوشايند دارد، اسناد همان ذيرشپ براي
 اسـت  مبتني تفسير در عالئمي بر حدي، تا كند،  مي قصد كلماتش از آنچه زيرا شود؛ مطرح
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 مفـسر  كه است معتقد موجهي نحو  به او كه ديگري دليل يا دارد بودن مفسر فرض با او كه
 ايـن  و باشد خطا بر كند،  مي قصد كلماتش از كه آنچه دربارة است مكنم متكلم البته دارد؛

 امكـان  امـا  اسـت؛  خطاپـذير  شخص  اول حجيت آن، پاية بر كه است داليلي از يكي مسئله،
 كـه  اسـت  مبتنـي  واقعيـت  ايـن  بر تقارن، عدم .دارد  برنمي ميان از را تقارن عدم خطا، بروز
 شـود،  معلـوم  اگـر  كـه  ـ كند  نمي چنين متكلم كه  يدرحال ـ كند اعتماد چيزي به بايد مفسر

 كـه  چيـزي  دارد امكـان  هچراكـ [ .كـرد  خواهد مواجه مشكل با را متكلم تفسير در استنباط
  ]باشد نداشته كارآيي و كاربرد چنين درواقع، متكلم، تفسير براي است مفسر دليل و راهنما

 مــتكلم واژگــان مقــصود تعيــين در را مرمــوزي يــا خــاص شــيوة مخاطــب، و مــتكلم
 اسـت  اين آن و دارد وجود تفاوت يك اما باشند؛ برخطا است، ممكن دو هر و شناسند  نمي
 كـه  بگيـرد  برعهـده  را وظيفـه  ايـن  تواندمي مهارتي، و شناخت هر يافتن از بعد متكلم، كه

 ايـن  بـه  را خـويش  قضية تواندنمي او اما است؛ كرده قصد كلماتش از را چيزي چه بگويد
 واگنـر  اگر تنها و اگر است؛ صادق ،»شد خير  به   عاقبت واگنر« كه من گفتة :كند صالحا شكل  

 شـيوة  بهتـرين  بيان، اين كه ندارد فرض اين براي دليلي هيچ مفسر، يك .شود خير  به  عاقبت
   .است متكلم گفتار صدق شرايط بيان

 بـه  نفر دو ن،آ در كه است وضعيتي تصور طريق از تفاوت، اين درك براي شيوه بهترين
 رهـا  تنهـايي    به و ندارند يكديگر زبان به نسبت اطالعي و كنند  مي صحبت بيگانه هاي  زبان
 هماننـد  جديد، زبان از سردرآوردن و فهميدن .بياموزند را زبان هم، با ارتباط در تا شوند  مي

 از يانبـان  نـه  و دارد اسـتدالل  قـدرت  نه واقعي، مبتدي يك زيرا نيست؛ اول زبان يادگيري
 آن در تـأثيري  ايـن  امـا  كنـد؛  همراهـي  متـصور  وضـعيت  در كننـدگان   شركت با كه مفاهيم

 تواند  مي موردنظر مفسرِ كه آنچه زيرا گذارد؛نمي بفشارم، پاي آن بر خواهممي كه ديدگاهي
 كـه  اسـت  نخـستين  آموزنـدة  شـرايط  بـا  مـشابه  شـرايطي  در دقيقاً كند، تلقي دليل آگاهانه

 ديگـري  و كنـد  صـحبت  نفـر  دو از يكـي  اگر نظر، مورد فرض در .است زبان كارگيرندة  به
 زيرا نه؛ يا كند  مي صحبت مادري زبان به متكلم آيا كه نيست مهم بفهمد، را او كه كند سعي

 را كـار  ايـن  كـه  متكلمي حالت، بهترين در است؛ ارتباط  بي اش  گذشته اجتماعي موقعيت با
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 صـورت  بـه  را تمييـزي  قابـل  محـدودِ  آواهـاي  يعني اشد؛ب تفسير قابل بايد دهد،  مي انجام
 ظهـور  اش  شـنونده  بـراي  كـه  اسـت  معتقـد  كه هايي  وضعيت و اشيا بر هماهنگ، و سازگار
 مغلـوب  طـرح  ايـن  در بيگـاه  و گـاه  است ممكن متكلم كه است بديهي .كند اطالق دارند،
 معناسـت؛  چه به لماتشك داند  نمي او كه بگوييم توانيم  مي ما كه است صورت اين در شود؛
 بـا  خـود  ارتبـاط  مـتكلم  كه آواهايي از الگويي جز چيزي مفسر كه است بديهي نيز اين اما

 هـاي   كـنش  هـم  البتـه [ .ندارد خود فراروي دهد،  مي نشان آن وسيلة  به را آينده رويدادهاي
 طـور    بـه  متكلم، اينكه از سؤال وضعيت، اين در ]شودمي شامل را مفسر هم و متكلم آيندة
 تفـسير  قابـل  سـادگي    بـه  است ممكن او رفتار .كند  مي معنا  بي را آن نه، يا خطاست بر كلي

 چيـزي  ]معمـوالً [ دارد، حكايـت  آن از واژگـانش  كه آنچه باشد، تفسير قابل اگر اما نباشد؛
 مخاطبان كند،  مي صحبت آن با متكلم كه زباني زيرا كند؛ حكايت را آنها دارد قصد كه است
 فقـط  .نـدارد  كـاربردي  هيچ است، برده كار  به بد را زبانش متكلم كه ايده اين .ارندند ديگر
 مـتكلم  :سـازد   مـي  را تفـسير  ماهيـت  كـه  ناپذير  اجتناب فرضي دارد؛ وجود فرض پيش يك

 وجـود  نيـز  فـرض  پيش اين بنابراين دارد؛ معرفت اوست، هدفت كه آنچه به نسبت معموالً
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