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بر ديگر قرائتها دربارة احتمال ترجيح داده است .احتمال منطقي -قوانين منطق رياضي همراه با اصول

مقدمه
نظرية احتمال ) (Theory of Probabilityرويكردي نسبت ًا تازه در عرصة معرفتشناسي
است .اين نظريه قلمر ِو گستردهاي دارد و در هر شاخة علمي تفسير ويژهاي از آن وجود

دارد .احتمال مقابل حتميت و قطعيت است .اينكه امري احتمالي است ،بدين معناست كه
٦

امكان آن امر ،قطعي نيست .اين تفسير ابتداييترين تفسير دربارة احتمال است .احتمال
كه گاهي شانس نيز گفته ميشود ،نزد عامه همواره رواج داشته است و نميتوان آغاز
مشخصي براي آن در نظر گرفت .نكتة داراي اهميت ،آغاز نظريهپردازي علمي و راهيافتن

احتمال در محافل علمي است .برخي پاسكال را نخستين پيشگام در روند علميسازي

زمستان  /١٣٩٧شمارة /٧٦قاسم پورحسن ،بتول احمدي

نظرية احتمال دانستهاند .وي در اين باره كتاب مستقلي نداشته است ،اما دستنوشتههاي
موجود كه از وي به جاي مانده بود ،گوياي پرداختن وي به مبحث احتمال است )لينهان،

 ،١٣٨٩ص .(١٧١-١٦٩بعدها احتمال از سوي رياضيداناني چون لوكا پاچيولي ،كالكاگنيني،

تارتاگليا و افراد بسياري پي گرفته شده و امروزه در بسياري از علوم مانند رياضيات،
فيزيك ،اقتصاد و حتي حوزة كار و سرمايه از آن استفاده ميكنند.

علت روآوردن به احتمال ،در علوم مختلف برخاسته از اين امر است كه دستيافتن

به علم صددرصد قطعي و يقيني مطلوبي دستنايافتني است .آزمايشهاي فراوان با

ابزارهاي دقيقتر از يك سو و دريافت جوابهاي گوناگون از سوي ديگر ،بسياري از
دانشمندان را به حوزة احتمال سوق داد .در اين ميان برخي معرفتشناسان نيز احتمال را
براي توجيه باور مناسب ديده و به آن پرداختهاند.

بهطورعمده نظرية احتمال را ميتوان از دو جنبه بررسي كرد :جنبة رياضي و جنبه

فلسفي .از نظر رياضي ،احتمال مطالعة رويدادهاي احتمالي به لحاظ ك ّمي است .به بيان

ديگر ،نظرية احتمال شاخهاي از رياضيات است كه به تحليل وقايع تصادفي ميپردازد.

بررسي الگوهاي حاصل از تكرار دفعات آزمايش نيز در حوزة احتمالات جاي دارد؛ براي

نمونه در پرتاب سكه يا تاس ميتوان احتمال وقوع پديدة خاصي را پيشبيني كرد.

به دنبال شكلگرفتن احتمال رياضي بهطورطبيعي ،جنبة فلسفي احتمال نيز مطرح

شد كه نظرية احتمال را در سطحي فراتر از رياضي بررسي ميكرد .در معرفتشناسي
معاصر بسياري از معرفتشناسان به نظرية احتمال پرداختهاند ،بهويژه دربارة توجيه .برخي

معرفتشناسان نظرية احتمال را يكي از راهكارهاي بديل براي برونرفت از معضل توجيه
دانستهاند .توجيه ،مناقشهبرانگيزترين و محوريترين موضوع معرفتشناسي معاصر است.

با انتقاد گيتيه ) (Edmund Get Tierاز تعريف سنتي معرفت ،معرفتشناسي مسير

تازهاي در پيش گرفت و به عنصر توجيه بيش از ديگر عناصر معرفت -يعني باور و

صدق -توجه شده است.

٧

گفتني است كه احتمال معرفتي از دو منظر قابل طرح است؛ احتمال از منظر

دو روية عمده دربارة توجيه است .درونگرايي بدين معناست كه عوامل معرفتي مبتني بر
خود باور است و براي فرد قابل دسترسي هستند كه از آن به حالتهاي دروني نيز ياد
ميشود .البته تفسيرها و روايتهاي گوناگوني از دسترسي و حالتهاي دروني وجود

دارد؛ اما كليدواژة فهم درونگرايي را اغلب دسترسي فاعل شناسا به عوامل معرفتي
ميدانند كه مبتني بر خود باور است و خود مستلزم حالات دروني است؛ اما برونگرايي

عوامل معرفتي را از سطح ديگري غير از خود باور و حالتهاي دروني فاعل شناسا
جستوجو ميكنند كه در دسترس فاعل شناسا نيست كه از آن به برونگرايي ياد ميشود.

معرفتشناسان در قبال رويكرد درونگرايانه و برونگرايانه ،مواضع مختلفي را در پيش
گرفتهاند؛ گروهي كامل ًا درونگرا هستند و برخي نگاهي بهشدت برونگرايانه دارند .البته

ناگفته نماند ،برخي هم ميانهروي دارند كه اعتدالگرا ) (Moderateقلمداد ميشوند .بر
اين اساس ،اينكه احتمال از منظر برونگرايانه يا درونگرايانه باشد ،تفسيري متفاوت پيدا
ميكند .آنچه برونگرا در پي آن است ،فرضيه محتملتر است كه بر پاية شواهد تجربي

و استقراست؛ اما درونگرا با باور سروكار دارد و بيش از هر چيزي به دنبال توجيه باور
است .در نظرية احتمال ،پيشفرض اين است كه باور يا فرضيه محتملتر ،صدق محتملتر

دارد و درنتيجه موجه است.
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درونگرايان و برونگرايان .درونگرايي ) (Internalismو برونگرايي )(Externalism

ريچارد سوئينبرن ازجمله معرفتشناساني است كه به نظرية احتمال پرداخته است.

وي قائل به رابطة دوسويه بين كفايت دليل و احتمال است .به عبارتي سوئينبرن مدعي

است باوري موجه است كه اول ًا بر دلايل كافي مبتني باشد و ثانياً دلايل در صورتي كافي
هستند كه باور را محتمل سازند ).(Swinburn, 2001, p.152

اين نوشتار بر آن است ديدگاه سوئينبرن دربارة نظرية احتمال را بررسي كند .كدام

٨

احتمال نزد سوئينبرن محوريت دارد و معيار آن كدام است؟ اينكه چگونه سوئينبرن از
ق محتمل سود ميجويد؟ باور محتمل تا چه اندازه
احتمال براي دستيابي به باور صاد ِ
موجه است؟ آيا احتمال معرفتي بايد مبتني بر احتمال منطقي باشد؟

زمستان  /١٣٩٧شمارة /٧٦قاسم پورحسن ،بتول احمدي

الف( احتمال
 .١احتمال و چگونگي تبيين

ادعا دربارة احتمال در توجيه معرفتي نزد سوئينبرن اين است كه كفايت دليل نزد
برونگرايان و درونگرايان اغلب با مفهوم احتمال بيان ميشود؛ بدين صورت كه اگر
دلايل باور را محتمل سازند ،اين دلايل براي يك باور كفايت دارند .به بيان ديگر ،اگر
ل )ث( بايد )ب( را
دلايل براي باوري نظير )الف( شامل باور ديگر ،يعني )ث( باشد ،دلاي ِ

محتمل سازد .به اين ترتيب) ،ب( در داشتن دليل كفايت دارد .البته سوئينبرن معتقد است

اين شرط نسبت مقتضي را در نظر نميگيرد )(Idem, 2005, p.57؛ ازاينرو كفايت دليل
امري درجهپذير است و هر فردي نيازمند سطحي از كفايت دليل براي باور موجهاش

است .براي مثال ،يك مورد بسيار عادي ،باور به ) (Pباوري است كه متناقض )~(P
است .سطح طبيعي براي بيان كفايت دليل در موجهسازي باور بيش از يكدوم است .باور

به اينكه ) ،(Pبه عنوان باوري كه ) (Pمحتملتر از باور به )~ (Pاست؛ خود بهترين تبيين

است .بنابراين باور به اينكه )) (pنقيض ~ (Pاست ،اگر واقع ًا احتمالي بيش از يكدوم
دارد ،آنگاه موجه است .بدين ترتيب ،دلايل كافيتر و احتمال مذكور بيش از يكدوم و
به يك نزديكتر است.

 .٢انواع احتمال
تفسيرها و قرائتهاي گوناگوني از مفهوم احتمال وجود دارد )ر.ك :گيليز ،١٣٨٦ ،ص-١٩

 .(٣١سوئينبرن براي تبيين بهتر نظرية احتمال در ابتدا سه نوع احتمال را از هم متمايز
ميكند و با توجه به معيارهاي خاص خود ،تقسيمبندي ويژهاي از احتمال به دست
ميدهد .اين سه نوع احتمال عبارتاند از :احتمال فيزيكي ،احتمال آماري و احتمال

استقرايي .ملاك سوئينبرن در اين تقسيمبندي ،تلقي برونگرايان و درونگرايان از مفهوم

احتمال است .برونگرايان از طريق احتمال فيزيكي يا آماري ،ميزان احتمال يك باور يا

٩

فرضيه را ميسنجند ،اما برونگرايان بيشتر به ملاك استقرايي پايبند هستند .گفتني است
ميان اين سه مفهوم از احتمال دارد و مدعي است يك پيشامد را ميتوان در قالب هر سه

نوع احتمال توضيح داد ).(Swinburn, 2005, pp.58-70

 .٢-١احتمال فيزيكي

احتمال فيزيكي ) (Physical Probabilityيا طبيعي بهطوركلي نتيجة مشخص علتي

است كه در زماني پيشتر تعيين شده است .پيشامدي با داشتن احتمال )يك( ،رخدادي
از پيش تعيينشده است .يك پيشامد با داشتن احتمال )صفر( ،رخدادي از پيش تعيينشده

نيست .احتمال فيزيكي درجة احتمال يك پيشامد را با توجه به علت آن ميسنجد .براي
مثال حرارت ،علت به جوشآمدن آب است .اين ظرف آب در حال حرارتديدن است.
بهطورحتم در صد درجه به جوش خواهد آمد .ازاينرو وقوع يك پيشامد با توجه به

علت آن از ارزش احتمالي )يك( برخوردار است و وجودنداشتن علت احتمال وقوع

پيشامد را ناممكن يعني )صفر( ميداند .از آنجايي كه ميتوان از طريق شرايط ذاتي
احتمال ،وقوع پيشامد را به صورت كمي بيان كرد و از سويي چون از طريق مشاهده و
تجربه قابل دسترسي است ،نه از طريق استدلالهاي قياسي ،سوئينبرن آن را در حوزة
احتمالات جاي داده است ).(Ibid
 .٢-٢احتمال آماري
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كه سوئينبرن ،برونگرايي و درونگرايي را رقيب هم نميداند و سعي در برقراري پيوند

احتمال آماري ) (Statistical Probabilityنسبتي ميان رخدادهاست؛ اعم از اينكه در
يك ردة واقعي يا در يك ردة فرضي باشد؛ يعني ردهاي كه از طريق يك فرايند تكرارپذير

پديد آمده است .تبيين عرفي دربارة احتمال ،اين است كه احتمال آماري با »تعداد« در

ارتباط است؛ يعني هر تعداد از يك رده در يكي از اين دو شيوه تفسير ميشود .دستة
نخست نسبت طبيعي رخدادهاست؛ مانند آنچه در رأيگيري رخ ميدهد .دستة ديگر

١٠

احتمال فرضي است؛ مانند پرتاب تاس كه در ده پرتاب تاس ،شش پرتاب از آن شير

آمده باشد .اين نوع احتمال بيشتر نزد رياضيدانان كاربرد دارد .احتمال آماري همان نظرية
بسامدي يا فراواني است كه احتمال يك پديده را بهمثابه بسامدي حدي در نظر ميگيرد
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كه پديدة يادشده طبق آن در يك رشتة طولاني از پيشامدهاي مشابه پديدار ميشود )گيليز،

 ،١٣٨٦ص.(٣١-١٩

سوئينبرن قائل است ميان احتمال فيزيكي و آماري رابطة منطقي برقرار است .هر

احتمال آماري ميتواند احتمال فيزيكي را نيز در بر داشته باشد ،آنجايي كه احتمال آماري
درصد بالايي از احتمال؛ يعني بيش از يكدوم را داشته باشد ،از احتمال فيزيكي و عيني

حكايت دارد .البته اين امر منوط به استنباط است كه همان احتمال منطقي است كه ميتوان
واسطهاي براي برقراي ارتباط اين دو نوع احتمال باشد .پس احتمال منطقي با هر دو

احتمال فيزيكي و آماري مرتبط است؛ زيرا هر كدام از اين دو احتمال ميتواند در حكم
مقدمه براي به دست آوردن احتمال منطقي باشد ).(Swinburn, 2005, p.57-61

 .٢-٣احتمال استقرايي
احتمال استقرايي ) (Inductive Probabilityدر پي كسب ميزان احتمال صدقي است

كه يك گزاره به گزارة ديگر ميدهد .اينكه تا چه ميزان يك گزاره مانند ) ،(Rگزارة

ديگري نظير ) (Qرا در صدق محتمل ميسازد ،موضوع احتمال استقرايي است .معمول ًا

) (Rيك دادة قابل مشاهده را گزارش ميدهد؛ نظير دلايلمان و ) (Qيك فرضيه دربارة

علت ) (Rيا پيشبيني از آينده است .احتمال استقرايي با احتمالي از يك گزاره با
گزارههاي ديگر مرتبط است كه دومي اگر صادق باشد ،دليلي براي باور به اولي را فراهم

ساخته است .احتمال استقرايي از )(Qاي كه دادهشدة ) (Rيا ) (Qمبتني بر ) (Rاست،
وقتي ) (Q) ،(Rرا ضرورت ميبخشد ،ارزش »يك« دارد (Q) .يعني دادة ) (Rبهطورحتم

صادق است .وقتي ) (~P) ،(Rرا ضروري ميسازد ،ارزش آن »صفر« است .گاهي )(R
ارزشهاي متوسطي از ) (Qبه دست ميدهد .احتمال استقرايي طبيعت ًا ارزش عددي دقيقي
ندارد ،تنها سطح بالا و سطح پايين ،بيشتر يا كمتر از نصف احتمال را نسبت به گزارة
متفاوت؛ مانند ) (Sبر اساس گزارة مشخص ديگري نظير ) (Tدارد.

احتمال منطقي اصول حاكم بر روابط منطقي قضايا و قوانين حساب براي تعيين

١١

ارزش كمي است .به منظور طرح تبيين معنايي دقيق از احتمال منطقي ،نياز به درك

را يقيني ميكند و احتمال ) (Qبر )» (Rصفر« است؛ يعني ) (~Q) ،(Rرا ضروري
نميكند و ) (Rمستلزم ) (~Qنيست .احتمال استقرايي را احتمال شرطي ) Conditional

 (Probabilityنيز ميگويند كه بدين شيوه نشان داده ميشود .(XIYP) :احتمال ) (Xبه

شرط ) .(Yاحتمال ) (Xمبتني بر ) (Yاز طريق ) (Nنمايش وجهي »ضرورت«؛ يعني

ضرورت منطقي و از طريق نماد »→« براي »استلزام« و از طريق »↔« »استلزام دوگانه«

را نشان ميدهد كه به اين شكل نشان داده ميشود:
P (qIr)≥ 0.١
p (qIr)≤ 1 .٢
(a. If N (p↔q), P (rIp)= P(qIr .٢
(If N(p↔q), P(rIp)= P(rIp .٣
If N (r→q), P (qIr)= 1 .٣

اصل » «١و ) (a1وضعيت سادهاي است كه احتمال منطقي ،بيشترين ارزش آن »يك«
و كمترين ارزش آن »صفر« است.

اصل » «٢و ) (a2ميگويد ) (Pو ) (Qمنطق ًا همارزش و همواره همان احتمال مبتني

بر هر يك از قضيه را دارند و اغلب همان احتمال را به گزاره ميدهند .همارزشي منطقي

» «Pو » «Qضرورت منطقياش اين است كه هر زماني يكي صادق است ،ديگري نيز

نظرية احتمال و كفايت دليل از منظر ريچارد سوئينبرن

تفاوتهايي از احتمال ) (Qمبتني بر ) (Rكه »يك« است ،داريم؛ بهطوريكه )(Q) ،(R

صادق است.
اصل » «٣بهطورحتم احتمال با ارزش »يك« است .(Ibid, p.62-71) .بنابراين با

توجه به آنچه گفته شد؛ سوئينبرن سه قسم احتمال استقرايي ،يعني احتمال مبتني بر دلايل

و شواهد را از هم متمايز ميكند:

 .١احتمال منطقي ) :(Logical Probabilityاحتمالي است كه از طريق روابط حاكم

١٢

بر گزارهها از طريق قوانين منطق به دست ميآيد.

 .٢احتمال معرفتي ) :(Epistemic Probabilityاحتمالي است كه به توان فرد در

استفاده از قوانين منطق بستگي دارد .توان فرد در به كار بردن روابط منطقي و رياضي بر
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دليل احتمالي تأثيرگذار است و ميتواند نتايج احتمال را تغيير دهد.

 .٣احتمال ذهني ) :(Subjects Probabilityاين احتمال كه به احتمال روانشناختي
نيز مشهور است ،احتمال به تمايل و گرايش فرد بستگي دارد .فردي دليلي را محتملتر
ميداند كه خود به آن گرايش دارد.

سوئينبرن در بحث احتمال ،احتمال منطقي را كه ابتدايترين نوع از احتمال استقرايي

است ،بررسي كرده است .از نظر وي ،چون احتمال منطقي داراي عينيت مستقل از فاعل
شناسا است ،براي توجيه معرفتي مناسبتر است.

ب( كفايت و احتمال
بسياري از معرفتشناسان ازجمله سوئينبرن كفايت شواهد و دلايل براي باوري را بر

اساس احتمال شرح دادند .باور دلايل كافي دارد ،اگر قرائني باور گزارهاي را محتمل

سازد .حال با توجه به تنوع برداشت از احتمال تلقي برونگرايان و درونگرايان از كفايت،
دليل براي باور محتمل كدام است؟

سوئينبرن مدعي است احتمال نزد برونگرايان احتمال فيزيكي و آماري است .اگر

احتمال فيزيكي يا آماري باوري را محتمل كند ،اين باور از نظر يك برونگرا باور محتمل

است و براي توجيه باور كافي است .احتمال فيزيكي كه شرايط طبيعي و ذاتي ،در وقوع

حادثه دخيل است؛ براي كفايت دليل بايد باور صادق محتمل را نتيجه دهد كه تقريب ًا

همواره »يك« يا »صفر« يا تقريب ًا نزديك به اين دو است .بنابراين همة باورهاي صادق
واقعي توجيه بسيار بالايي خواهند داشت و همة باورهاي واقع ًا كاذب ناموجه خواهند

بود .در احتمال آماري زماني باوري قرائن كافي دارد كه اگر باور به نحو خرسندكنندهاي

محتمل باشد و اينكه از يك فرايند باورساز از قرائن از اين نوع باور صادقي به وجود

آمده باشد .از نظر برونگرايان احتمال فيزيكي يا آماري بهترين تبيين و توجيه را براي
فرضيه به همراه دارد ).(Ibid, pp.71-73

بنابراين نزد برونگرايان كفايت قرائن و دليل از طريق احتمال استقرايي حاصل

١٣

ميشود .اما موضوع اين است كه آيا اين ارتباطها از طريق فردي كه منطق ميداند ،قابل

استقرايي درست كار ميكند ،قابل شناسايي است؟ يعني احتمال استقرايي منطقي مد نظر
است يا معرفتي يا احتمال شخصي؟

سوئينبرن بر اين باور است كه از ميان احتمالهاي بيانشده ،اعم از احتمال نزد

برونگرايان و درونگرايان ،هيچ كدام به تنهايي نميتواند براي مفهوم احتمال بسنده كند.
به بيان ديگر ،مفهوم احتمال فيزيكي و آماري هر كدام در نهايت به احتمال منطقي نيازمند

هستند؛ براي مثال نظريه بطلميوسي كه خورشيد ،ماه و ديگر سيارهها گرد زمين ميچرخد،
نزد يونانيان پذيرفته شده بود .برونگرا ادعا ميكند كه دلايل احتمال فيزيكي را براي
يونانيان فراهم كرده است .ازاينرو يونانيان با احتمال فيزيكي كه از طريق مشاهدات به

دست آوردهاند ،به نظرية بطلميوسي باور داشتند .اما سوئينبرن بر اين باور است كه
پذيرش نظرية بطلميوسي از سوي يونانيان تنها از طريق احتمال فيزيكي نبوده است ،بلكه

احتمال منطقي نيز حاكم بوده است .اينكه دلايل آنها موجب پذيرش نظريه شده است،
خود حاكي از بهكارگيري احتمال استقرايي است .از سويي سادگي اين نظريه كه همه

سيارهها گرد زمين در گردشاند كه دلايل تجربيشان نيز بر آن صحه ميگذاشت و اين
تمايل به پذيرش سادگي كه امر پيشين -يعني احتمال شخصي -است ) .(Ibidبنابراين
در كفايت يك دليل تنها احتمال آماري يا فيزيكي ملاك براي احتمال باور يا نظريه نيست،

نظرية احتمال و كفايت دليل از منظر ريچارد سوئينبرن

شناسايي است يا اين ارتباطها فقط از طريق شخصي با كفايت منطقي محدود كه با اصول

بلكه در نهايت احتمال منطقي نيز بر آن حاكم است؛ گرچه تنها توجيه نوع درونگرايانه

است كه ميتواند يك باوردارنده را به عمل وا دارد .سوئينبرن عليرغم اينكه استدلال

ميكند كه بسياري از انواع توجيه -اعم از توجيه نزد برونگرايان و درنگرايان -به دليل

حكايت از صدق ،ارزشمند هستند ،اما مدعي است كه تنها توجيه از نوع درونگرايانه

است كه ميتواند يك باوردارنده را به عمل وا دارد.
١٤

ج( معيار احتمال منطقي
همانگونهكه بيان شد ،سوئينبرن از ميان احتمال سهگانهاي كه برشمرديم ،احتمال

استقرايي را حاكم بر دو نوع ديگر دانست .از سويي در بين سه قسم احتمال استقرايي،
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بر احتمال منطقي متمركز شده است .به اين دليل كه دو نوع ديگر حدي روانشناسانه

هستند .احتمال منطقي از اين نظر كه مستقل از فاعل شناسا است ،بر دو نوع ديگر

ارجحيت دارد .وي براي احتمال منطقي ،معيارهايي را بيان ميكند .ما همواره و درواقع

باورهايي كسب ميكنيم ،آنچه در آينده رخ خواهد داد ،آنچه در گذشته رخ داده است،
يا در مكاني در حال اتفاق افتادن است و چيزهاي بسيار كوچك كه از طريق فرضيههاي

تبييني كه تبيين ع ّلي از آنها براي مشاهدهشان ارائه ميدهند .فرضيههاي تبيني ع ّلي،
پيشبيني آنچه در آينده رخ خواهد داد يا علت برخي حوادث گذشته را امكانپذير
ميسازد؛ اعم از امور مشاهدهپذيري و امور مشاهدهناپذير؛ گرچه به ظاهر اين فرضيهها

ابتدايي به نظر ميرسد يا به قوانين آن توجهي نميشود .اينكه خورشيد فردا طلوع خواهد
كرد ،اين باور از طريق مشاهدات هرروزه و قوانين ع ّلي ديگر ،به ما كمك ميكند كه

دريابيم طلوع خورشيد بر اساس قانوني است و اين امر ما را مجاز به اين پيشبيني دربارة
آينده كرده است .اگر اين قوانين نباشند يا ما به آنها باور نداشته باشيم ،هرگز نميتوانيم
آينده يا تبيين علت برخي حوادث گذشته را پيشبيني كنيم .پس مشاهدات يا همان

تجربيات امر تصادفي نيست و همواره ميان دو امر تلازم وجود دارد و ذهن از طريق اين

تلازم درمييابد كه بين آن دو رابطه ع ّلي و معلولي برقرار است .از نظر سوئينبرن بايد
در پي معيارهايي باشيم كه كدام دليل ،كدام فرضيه تبييني را تأييد ميكند .البته معيارها

بايد بازتابي از يافتههاي دانشمندان ،مورخان و كارشناسان باشد.

د( شيوههاي استنتاج و معيارهاي احتمال منطقي
سوئينبرن دو نوع استنتاج را از هم متمايز ميسازد :استنتاح تنازلي و استنتاج تصاعدي و

براي هر كدام معيارهاي را در نظر ميگيرد.
 .١استنتاج تنازلي و معيار آن

استنتاج تنازلي ) (Downward Inferenceاين است كه يك فرضية تبييني تا چه ميزان

١٥

وقوع رخدادي را محتمل ميسازد .يك فرضيه از تبيين ناظر به اشيا -همانطور كه گفته
شد -شامل برخي قوانين فرضي ماهوي و برخي شرايط ذاتي است .قرائت ساده و بر

فرضيه كه احتمال فيزيكي در ) (tاز هر ) (Aدر )) (Bدر  (t+n Pاست و اين ) (Aدر)(tp

است .براي نمونه احتمال فيزيكي نهدهم وجود دارد كه يك فوتون ساطع از طريق شكاف
) (Sتحت شرايط ) (Cعبور خواهد كرد و اين فوتون ساطع تحت شرايط ) (Cاحتمال

منطقي  ٠/٩دارد كه اين از طريق شكاف ) (Sعبور خواهد كرد .اين نمونه را در قالب

احتمال آماري نيز ميتوان بيان كرد .تبيين ناظر به شخص ،اگر مطلوبها و باورهاي فرد
را بدانيم ،ميتوان علت رفتارها را دريافت و با احتمال فيزيكي »يك« يا »صفر« بيان كرد

و هچنين قابليت ارزيابي با احتمال آماري را نيز دارد و در قالب احتمال منطقي ،سطح
بسيار بالا يا پاييني براي رفتارهاي فرد در نظر گرفت كه البته از هر كدام ميتوان تبيين

سطحي و تبيين ژرف و عميق صورت گيرد ).(Ibid, pp.77-79

 .٢استنتاج تصاعدي و معيار آن

استنتاج تصاعدي ) (Upward Inferenceاينكه يك پديدار تا چه ميزان فرضية تبييني را

محتمل ميكند .سوئينبرن بر اين باور است براي تعيين اينكه يك پديدار تا چه ميزان
يك فرضيه ،تبييني محتمل ارائه ميدهد ،دو معيار پيشين و دو معيار پسين وجود دارد.

 .٢-١دو معيار پسين

الف( ايجاده دادههاي بيشتر با قابليت پيشبيني :نخستين معيار پسين يا ثانويه كه معياري

نظرية احتمال و كفايت دليل از منظر ريچارد سوئينبرن

اساس تعبير سوئينبرن اين است كه احتمال منطقيبودن )) (Bدر  (n+tبر اساس اين

براي ايجاد دادههايي است .برخي شرايط ذاتي با دادههاي تجربي بسيار با احتمال منطقي
بالا يعني قطعيت را پيشبيني ميكند .اگر فرضيهاي پيشبيني كند كه در برخي شرايط،
برخي تجربهها به وجود ميآيند ،اين دليلي بر صدق نظريه خواهد بود .فرضيهاي احتمال

بالاتري دارد كه دادههاي بيشتري را پيشبيني كند و دادههاي با احتمال منطقي بالاتري را

پيشبيني كند ،محتملتر اين است كه اين فرضيه صادق است.
١٦

ب( متناسببودن فرضيه با دليل زمينهاي فرد :دومين معيار پسين كه يك فرضيه صدق

محتملتر دارد تا آنجا كه آن با دليل زمينهايمان متناسب باشد؛ يعني هر چيزي كه ما
دربارة جهان باور داريم .اگر يك نظريه در باب وضعيت يك سياره بهتازگي كشفشده
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در منظومه شمسي ادعا كند كه آن سياره در نقطه ده مايلي از خورشيد به دور آن در
چرخش است ،اين حقيقت با دلايلي كه همه سيارهها ديگر از منظومة شمسي با خورشيد
در يك مركز در گردشاند ،تناسب چنداني ندارد؛ بنابراين از احتمال كمتري برخوردار
خواهد بود .يا براي به دست دادن تبيين ناظر به شخص ،فرضية اين باور كه پول در

گاوصندوق بوده و سارق توان باز كردن گاوصندوق را داشته است .به اين دلايل سارق
پول را از گاوصندوق ربوده است ،بسيار محتملتر است تا اينكه آن را با دلايل ديگرمان

تناسب بخشيم؛ براي مثال اينكه او قبل ًا چيزي را به سرقت نبرده است.
 .٢-٢دو معيار پيشين براي فرضيه

الف( دامنه ) :(Scopاولين معيار پيشيندامنه است .دامنة يك فرضيه يعني اينكه يك فرضيه
تا چه اندازه دربارة جهان ،اعم از درست يا غلط بودن ،به ما اطلاعات ميدهد .براي مثال

آيا فرضيه فقط دربارة سيارة ماست يا دربارة سيارههاي منظومه شمسي يا همة سيارههاي

جهان؟ آيا فرضيه متغيرهاي دقيق پيشبيني ميكند يا ارزش تقريبي از متغيرها به دست
ميدهد .درواقع ،دامنه اولين معيار پيشين است .هرچه دامنة فرضيه وسيعتر باشد ،احتمال

صدق فرضيه كمتر خواهد بود؛ بنابراين دامنة فرضيه بيانگر مقدار صدق دربارة جهان
است .در مورد دامنه بحثهاي مفصلتري نظير چگونگي سنجش و اندازيگيري دامنه

وجود دارد كه از حوصلة اين نوشتار خارج است و همين مقدار براي اين نوشتار كفايت

ميكند.

ب( سادگي ) :(Simplicityدومين معيار پيشين سادگي است كه نزد سوئينبرن از

اهميت ويژهاي برخوردار است .وي معتقد است فرضية سادهتر صدق محتملتر دارد و
همچنين سادهترين فرضيه محتملترين صدق را دارد .سوئينبرن بر اين باور است اگر

چند فرضيه با احتساب چيزهاي برابر ديگر از احتمال صدق برابري برخوردار باشد ،ملاك
سادگي مهمترين معياري است كه فرضيه را محتملتر ميكند .اما اگر فرضيهها از نظر

سادگي برابر باشد ،معيارهاي ديگر احتمال منطقي بهويژه دامنة فرضيه نقش مهمي در

١٧

گزينش فرضية محتمل ايفا ميكند .سوئينبرن چون سادگي را مهمترين معيار دانسته

گرفته است.

هـ( اصل سادگي
هرگاه در مورد علت حادثهاي دو نظريه مختلف وجود داشته باشد ،احتمال اشتباه در
نظريه پيچيدهتر بيشتر است و در صورت يكسانبودن ديگر شرايط ،نظريه سادهتر احتمال
درستبودنش بيشتر است؛ اين همان اصل سادگي است .نظريه يا فرضية سادهتر احتمال

صدق آن بيشتر است .اصل سادگي نزد سوئينبرن اهميت بسياري دارد .وي وجود خدا

را سادهترين تبيين براي تجربهها و آموزههاي ديني و حتي تبيين جهان ميداند .وي از
اصل آسانباوري در كتاب آيا خدايي هست؟ براي اثبات وجود خدا استفاده كرده است.
بر اساس اصل آسانباوري ،اعتقاد به خدا بسيار سادهتر از باور نداشتن به خداست .اصل

سادگي كه سوئينبرن به عنوان معياري پيشين از احتمال منطقي در استنتاج تصاعدي از

آن استفاده ميكند ،اصلي است براي گزينش چندين داده ،نظريه يا فرضيه كه شرايط
يكسان دارند .اگر چندين نظرية علمي داشته باشيم كه درك يكسان از آنها وجود داشته

باشد و متناسب با دليل زمينهاي باشد و همچنين دادههايش از احتمال منطقي يكساني
برخوردار باشند ،كدام نظريه ارجحيت دارد؟ سوئينبرن مدعي است كه اصل سادگي در

اينجا كارآمد است و نقش ويژهاي در گزينش نظريه در مقايسه با نظريه رقيب ايفا ميكند.

نظرية احتمال و كفايت دليل از منظر ريچارد سوئينبرن

است ،به اين معيار بيش از ديگر معيار پرداخته است و ملاكهاي براي سادگي در نظر

وي قائل است كه معيار سادگي در عمل ،نقشش بهتر مشخص ميشود .فرض كنيم
پژوهشگري در حوزة كامل ًا جديدي و بدون دليل زمينهاي در حال پژوهش است .براي
مثال ارتباط ميان دو متغير ) (xو ) (yرا بررسي ميكند ،تعداد محدودي از مشاهدات با

ارزشهاي ) (yرا براي ارزشهاي مكمل ) (xجمعآوري ميكند و نتايج زير به دست
ميآيد:

١٨

X3210=456
Y = 0 2 4 7 8 10 12

با ارزيابي دادهها ارتباط ميان آنها يك فرمول يا ساختار را ميتوان ارائه كرد ،تا از

طريق آن چگونگي ارتباط بين ) (xو ) (yرا تشريح كرد و فرمول بعدي را استنباط نمود:
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) .(y= 2xپس اين فرمول معيار خرسندكنندهاي براي ايجاد دادههاست ،اما  y=2xتنها
فرمول براي انجام چنين كاري نيست؛ براي مثال مجموعه فرمولها:
Y= 2x+x(x-1) (x-2) (x-3) (x-4) (x-5) (x-6) z

هر فرمولي دادههاي مختلفي را در بر دارد .چرا يك فرمول بر فرمول ديگر ترجيح

داده شده است؟ پاسخهاي واضح اين است كه ما سادهترين را ترجيح دادهايم ،يعني
).(y=2

بنابراين براي مقايسة فرضيهها نياز به مقايسة سادهترين ساختار از آنها داريم .البته

سوئينبرن اذعان دارد اغلب سادهترين ساختار فرضيه واضح نيست .گاهي ساختارها را
ميتوان تا حد زيادي ساده كرد تا پيچيدگي ساختار نيز كاهش يابد .هدف سوئينبرن از

طرح معيار سادگي اين است كه معيار سادگي ما را به فرضية محتملتر هدايت ميكند.
سادگي تنها معيار انتخابي در ميان فرضيههاي با دلايل يكسان است؛ يعني دلايل از
چگونگي رفتار اشيا در حوزههاي پژوهشي نزديك به هم .وقتي ما نظريهها را در
مقياسهاي بسيار بزرگ بررسي ميكنيم ،هيچ دليل زمينهاي وجود نخواهد داشت.
سوئينبرن براي تبيين ناظر به شخص از طريق معيار سادگي قائل است همان ملاكها كه

براي تبيين ناظر به اشيا براي دانش تجربي به كار گرفته شده است ،اِعمال ميشود .مسئلة

اصلي در تبيين ناظر به شخص اين است كه انسان چرا از ميان دادهها و باورهاي مختلفي

كه در دسترس وي هستند ،انتخاب و گزينش ميكند و چرا يك را بر ديگري ترجيح
ميدهد.

از منظر سوئينبرن ،همانگونهكه يك نظرية علمي را بر نظرية ديگر ترجيح ميداديم،

باورها نيز چنين هستند .سرانجام وي به اين نتيجه رهنمون ميشود كه در تبيين ناظر به

اشيا و تبيين ناظر به شخص ،ما بايد يك تبيين غيرسطحي و تأملبرانگيز داشته باشيم
) .(Ibid, p.76اينجاست كه وي عليرغم اينكه موضع درونگريان را پذيرفتني ميداند،

آن را براي تبيين كافي نميداند و موضع درونگرايان است كه فرايند تبيين را كامل ميكند

١٩

تا تبيين دقيق و كامل صورت پذيرد .ازاينرو سوئينبرن برونگرايي و درونگرايي را دو

و( كاربرد اصل سادگي
سوئينبرن معيار سادگي را اصل كارآمدي براي قضية بيز ،اصل يكساني ،پيشبيني،

گزارههايي با احتمال ذاتي و گواهي ميداند .به عبارتي در همة اين موارد فرضيههاي
احتمالي بسياري وجود دارد و اينكه چرا فاعل شناسا يكي را بر ديگر ترجيح داده است،
به باور سوئينبرن فاعل شناسا از اصل سادگي استفاده كرده است .در ادامه ،كاربرد اصل

سادگي بر مواردي كه گمان ميشود فرضيههاي احتمالي زيادي وجود دارد و ترجيح آن

از طريق اصل سادگي امكانپذير است ،آورده ميشود:
 .١قضيه بيز

قضيه بيز ) (Bayes's Theoremهمان احتمال شرطي با مفاهيم ضمني ديگر ،يعني دليل
زمينهاي خود فرد است .به يك اعتبار احتمال را ميتوان در دو دستة كلي جاي داد؛

احتمال عيني و احتمال ذهني .احتمال عيني ،احتمالي مستقل از فاعل شناسا است و تنها
بر دادههاي تجربي متكي است .احتمال ذهني ،احتمالي است كه تصميم فاعل شناسا در

آن دخيل است .براي مثال دو نفر خبر احتمال بارندگي در هفتة بعد را از طريق گزارش

هواشناسي ميشنوند .احتمال بارندگي نزد اين دو فرد يكسان نخواهد بود .اگر فردي

خواهان بارندگي براي آبياري مزارع باشد ،اين تصور تا حد زيادي احتمال را نزد وي

نظرية احتمال و كفايت دليل از منظر ريچارد سوئينبرن

رقيب نميداند ،بلكه هر دو موضع براي تبيين ضروري هستند.

افزايش ميدهد .فرد ديگر تصميم دارد به مسافرت برود و نميخواهد هوا باراني باشد و
اين خواست وي بر مقدار احتمال مؤثر است .قضية بيز از زيرمجموعة قضاياي شرطي

است كه تصميم و ذهنيت فرد در مقدار احتمال دخالت دارد .به عبارتي ،تنها دادههاي
تجربي ملاك ميزان احتمال نيست؛ بلكه تمايل فرد نيز مؤثر است .به اين احتمال ،احتمال

پيشين نيز ميگويند.
٢٠

سوئينبرن به قضية بيز اشاره ميكند و قائل است بيزگرايي ،معياري پيشين است.

فرمول قضيه بيز بدين گونه است:

)(((P(hle&k)= (p(e| h&k) p(h| k))/ (pe| k
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) (hفرضيه است (e) ،داده تجربي است و ) (kدليل زمينهاي است كه محقق دارد .از

نظر سوئينبرن دليل زمينهاي ميتوان شامل باورهاي عام دربارة جهان باشد .هرگاه اين

سه را داشته باشيم؛ قضية بيز برقرار است .سه اصل مهم براي سوئينبرن سادگي ،تناسب

با دليل پسزمينهاي ،پيشبيني است )(Swinburn, 2005, pp.102-106؛ بنابراين در

قضيه بيز كه ذهنيت فرد بر احتمال صدق گزاره مؤثر است ،اصل سادگي معيار مناسبي
براي توجيه صدق گزارة محتمل است .به بيان ديگر ،معيار سادگي دليلي براي گزينش

باور محتملتر است.
 .٢اصل يكساني

اصل يكساني ) (The Principle of Indifferenceبيانگر اين است كه فاعل شناسا براي
يك پيشامد ،احتمال يكساني در نظر ميگيرد ،اما در اصل اين احتمال برابر نيست؛ بلكه

فاعل شناسا چنين گمان كرده است .در پرتاب يك سكه احتمال اينكه شير يا خط بيايد،

برابر است .با پرتاب پيدرپي مشاهده ميشود كه شير بيشتر تكرار شده است و دليل آن
به خاطر اوريب بودن سكه است ،اما فرد از اين امر اطلاع ندارد .وي احتمال را برابر
ميداند و اين امر با واقعيت سازگار نيست؛ چون واقعيت احتمال برابر را نفي ميكند.

بنابراين پاردوكس به وجود ميآيد؛ از يك سو اصل يكساني براي يك پيشامد و از سوي
ديگر ،نفي اصل يكساني .پس احتمال حاصل از اصل يكساني اشتباه و در اصل برآمده از

جهل ماست .معرفتشناسان براي حل اين معضل راهكارهاي متفاوتي پيشنهاد كردهاند.

سوئينبرن نيز به اين اصل توجه كرده است .راهحل وي براي اصل يكساني ،معيار سادگي

است .در اصل ،يكساننبودن شايد با واقعيت سازگار نباشد ،اما اصل يكساني به دليل
سادگياش در پيشامدهاي احتمالي پذيرفته ميشود .فاعل شناسا به دليل محدوديتهاي
كه دارد ،نميتواند همه علل حوادث را بداند؛ بنابراين در پيشامدهاي احتمالي اصل
يكساني را براي سادگي آن به كار ميگيرد ).(Ibid, pp.115-119

 .٣احتمال پيشبيني

٢١

چگونه دلايل و دادهها درجات مختلفي از احتمال منطقي را به نظريههاي گوناگون تبييني
مشاهدهپذير پسين و علتهاي مشاهدهناپذير خواهد بود؛ چگونه ميتوانيم باورهايي را
در اين موارد به دست آوريم .در علتيابي حوادث گذشته دليل بالفعلي در دست نداريم
و براي پيشبيني ) (Perdictionآينده نيز علتهاي مشاهدهپذير نداريم .چگونه آينده را

پيشبيني ميكنيم و چگونه علتيابي ناظر بر گذشته را تبيين ميكنيم؟ سوئينبرن اظهار
ميكند كه براي تبيين و پيشبيني حوادث -اعم از گذشته و آينده -از طريق دادهها كه

يكي از معيارهاي استنتاج تصاعدي بوده است ،به فرضيههاي تبيني نياز داريم .گاه از
طريق شواهد و دلايل موجود ميتوان پيشبيني كرد .براي نمونه ،با توجه به دلايل

كيهانشناسي ميتوان موقعيت ماه را در شب بعد تعيين كرد؛ اما زماني شواهد و قرائن
موجود نيستند؛ مثل برخي پيشبيني ناظر بر آينده و علتيابي ناظر بر گذشته كه علت

آنها موجود نيست .در چنين مواردي تنها راهحل فرضيههاي ساختگي است تا از طريق
آن بتوان دادههايي را كه توان پيشبيني دارند ،كسب كنيم.
اگرچه همة پيشبينيها از طريق تبيين است ،اغلب از طريق فرضية ساختگي
است؛ يعني ما به دنبال معيارهايي از استنتاج تصاعدي هستيم كه تبييني از برخي
دادهها وجود دارد كه از نوع خاصي هستند .از آنجايي كه نميتوانيم در پي تبيين

دقيق جزئيات باشيم ،همين براي پيشبيني كافي است ).(Ibid, p.108

نمونة ديگر براي احتمال پيشبيني ،پرتاب سكه است .سكهاي را هزار بار پرتاب
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و فرضي ،در تبيين رخدادها عرضه ميكنند؟ معيار آن كدام است؟ نظريهها شامل علتهاي

كردهايم و هفتصد بار شير آمده است .نتيجه ميگيريم كه احتمال منطقي براي شير آمدن
در مرتبة بعدي هفتدهم است .اما بديهي است كه نتيجة ما گوياي عملكرد قبلي است

كه فرض گرفتيم؛ اينكه سكه تمايل قابل اندازهگيري از هفتدهم براي شير آمدن دارد يا
دليل احتمال منطقي بالايي از يك ردة نامحدود فرضي در پرتاب تقريب ًا هفتدهم آن شير

آمده است .اما اين تمايل ممكن است علتهاي مختلف ديگري داشته باشد .دليل
٢٢

زمينهايمان ،همة آن چيزهايي كه در مورد مكانيك ميدانيم ،اين است كه نشستن به

سمت رو ،كاركردي انتقال لحظهاي سكه ،زاويه پرتاب و . ...بنابراين در تأمل بر دادههاي
تجربي به فرضيهاي نياز داريم كه نشان دهد چگونه شرايط ذاتي با شرايط فيزيكي براي
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ايجاد نتايج با هم ادغام ميشوند؛ هر فرضية اينچنيني بايد نتايج وضعي دربارة احتمال
آماري از پرتاب در يك ردة نامحدود فرضي را داشته باشد .فرضيههاي تبييني مختلف،
درجات متفاوتي از احتمال مبتني بر دليل را به دست ميدهند؛ آنها درجات مختلفي از

احتمال براي پيشبينيهايشان به وجود ميآورند كه گاهي اين فرضيهها ،فرضيههاي
ساختگي هستند كه احتمال منطقي را براي ارزش احتمال آماري پديد ميآورند.

پس از بيان اين نقش از فرضيه ساختگي ،اكنون ميتوانيم آن را ناديده بگيريم و بيان

كنيم كه در تأييد بيشتر دلايل در قالب احتمال آماري واقعي ،درجات مختلفي از احتمال

براي نظريههاي گوناگون دربارة احتمال آماري در ردة نامحدود و فرضي عرضه ميكند

كه در صدق درجات مختلفي از احتمال منطقي ،پيشبينيهاي خاص را به دست ميدهد.
 .٤گزارهها با احتمال ذاتي

سوئينبرن به يك اعتبار گزارههاي تبييني ،اعم از تبيين ناظر بر اشيا و اشخاص را در دو

دستة كلي طبقهبندي ميكند؛ گزارههايي به گونة ضروري صادق هستند كه از احتمال اول
برخوردارند يا به گونة ضروري كاذباند كه احتمال »صفر« دارند .اين گزارهها از طريق

علت و شرايط ذاتيشان داراي چنين ضرورتي هستند .سوئينبرن افزون بر اين گزارهها،

گزارههاي احتمالي را كه جايگرين علتهاي واقعي هستند ،براي تبيين لازم ميداند؛ زيرا

اگر تنها به گزارههاي ضروري براي تبيين حوادث بسنده كنيم ،معضلات بسياري

دامنگيرمان ميشود كه نميتوان آنها را حل و رفع كرد .گزارهها به نحو ضروري از طريق
علّتشان ضرورت مييابند؛ اعم از اينكه يك علت عام را براي همة جهان در نظر بگيريم
يا اينكه براي هر حادثهاي علتي قبلتر از آن وجود دارد .هر دوي اينها تعيينگرايانه
هستند.

اگر بخواهيم جهان را به صورت تعيينگرايانه در نظر بگيريم ،با زنجيرهاي از

علتهاي پايانناپذير روبهرو خواهيم شد و در عمل اين امر امكانپذير نخواهد بود .از
سويي ،در تبيينهاي ناظر بر شخص نيز علت واقعي را نميدانيم؛ زيرا برخاسته از

٢٣

مطلوبها و باورهاي هر فردي است كه پيشيني و وابسته به شخص هستند .پس

بنابراين بايد پذيرفت كه گزارههايي وجود دارد كه احتمال ذاتي دارند و براي تبيين
حوادث لازم هستند .فرض كنيد كه در پي علت انحراف قطار از ريل هستيم .قطاري با
وجود هشدار علامت قرمز ،به مسير خود ادامه داده است و از ريل خارج ميشود .رانندة

لوكوموتيو در اين تصادف كشته شده است و سيستمهاي هشداردهنده كمي آسيب
ديدهاند .براي ساخت نمونة ساده از اين حادثه تنها دو علت امكان دارد:

 .١هشداردهنده خوب كار نميكرد و به جاي قرمز ،سبز را نشان داده است.
 .٢هشداردهنده قرمز نشان داده شد ،اما راننده به علامت آن توجه نكرد.

اين دو ،علت اصلي ميتواند باشد كه به جاي علتهاي بسيار ديگري كه بتوان فرض

كرد .براي مثال راننده به خاطر داشتن مشكل ،ذهنش درگير بوده است و به علامت هشدار
اعتنا نكرده است و دهها گزاره با احتمال ذاتي براي تبيين اين حادثه وجود دارد .ادعاي
سوئينبرن اين است كه گزارههايي با احتمال ذاتي براي تبيين حوادث لازم هستند و اين

گزارهها پيشين هستند كه فهم و سادگي در تبيين آنها نقش مهمي ايفا ميكند .در جايي

كه فهم يكسان از حادثه وجود دارد ،سادگي براي گزينش گزارههاي احتمالي كارآمد

است ) .(Swinburn, 2005, pp.110-115به بيان ديگر ،اصل سادگي ما را به گزينش
يك گزاره از چندين گزاره با احتمال برابر سوق ميدهد .گزارههاي بسياري با احتمال

نظرية احتمال و كفايت دليل از منظر ريچارد سوئينبرن

تعيينگرايي براي تبيين حوادث و رفتارها كارساز نيست و در عمل شكست ميخورد؛

برابر وجود دارد؛ گزارهاي كه براي تبيين سادهتر باشد ،دليل انتخاب آن گزاره است.
 .٥گواهي

گواهي ) (Testimonyيكي ار منابع معرفتي است كه به اطلاعاتي اطلاق ميشود كه فرد

از طريق ديگران به دست ميآورد .گواهي خود دو گونه است؛ گواهي مستقيم كه فرد از
طريق دادههاي تجربي به آن دست يافته است؛ براي مثال جان ماشين را به سرقت برده

٢٤

است .گواهي غيرمستقيم كه معمول ًا به وسيلة يك مرجح ذيصلاح به دست ميآيد؛ مانند

اطلاعات تاريخي .پرسش پيش رو اين است كه چرا ما بايد به گواهي باور داشته باشيم؟

آيا اصل معرفتي پايهاي مستقل ،براي پذيرش گواهي وجود دارد كه احتمال صدق داشته
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باشد؟ به بيان ديگر ،آيا گواهي دليلي را فراهم ميكند كه بتوان از طريق آن به صدق

احتمالي باوري دست يافت .سوئينبرن مدعي است اصلي كه بتوان با توسل به آن گواهي

را به عنوان دليلي براي صدق محتمل در نظر گرفت ،اصل سادگي است .وي بر اين باور

است كه ما بايد گواهي ديگران را صادق بدانيم؛ مگر اينكه خلاف آن اثبات شود .ما
نميتوانيم اطلاعات بيشمار بهدستآمده از گواهي را ناديده بگيريم و از سويي اگر آن

را صادق تلقي نكنيم و بخواهيم خودمان مشاهده كنيم ،امكان تكرار دوبارة آن براي ما

وجود ندارد و افزون بر اين ،فرضهاي پيشيني دربارة قضاياي گذشتهنگر در خصوص

باورهاي افراد وجود دارد كه ويژة خودشان است و ما بدانها دسترسي نداريم .پس امكان

دستيابي به آن براي ما امكانپذير نيست.

از نظر سوئينبرن اصل پايهاي و مستقل در گواهي اين است كه »افراد بهطورطبيعي

آنچه ميگويند ،صادق است« )(Ibid, p.127؛ اعم از باورهاي فردي كه زيرمجموعة
گواهي مستقيم است كه از فرايند شكلگيري باور بر اساس مطلوبها و توانمنديهايشان
شكل ميگيرد و گواهي غيرمستقيم كه از طريق يك مرجح ذيصلاح شكل گرفته است.
اين اصل سادهتر از نپذيرفتن گواهي ديگران است ) .(Ibid, pp.123-128به باور

سوئينبرن ،باورهاي حاصل از ديگري يا همان گواهي ،در شبكة معرفتي ما نقش عمدهاي

ايفا ميكنند ،اما از سويي صدق آنها براي ما بهطورمستقيم امكانپذير نيست .در چنين

وضعيتي بهترين راه براي رسيدن به گواهي محتملتر و در نتيجه صادقتر ،توسل به اصل
سادگي است .اعتماد و پذيرش اصل گواهي از رد آن سادهتر است و معضلات كمتري

دارد.

ز( ارزيابي ديدگاه سوئينبرن
با توجه به آنچه گفته شد ،سوئينبرن از زمره معرفتشناساني است كه به درجهپذيري

باور و فرضيه قائل است و سعي كرده است در معرفتشناسي جايگاهي براي احتمال

٢٥

طرح كند .اينكه چه اندازه توانسته است موفق شود ،خود جاي بحث و مجادله دارد.

ديدگاه سوئينبرن از سه زاويه قابل طرح است .١ :نظرية احتمال؛  .٢احتمال منطقي؛ .٣
 .١دربارة نظرية احتمال اين پرسش مطرح است كه آيا احتمال ميتواند در

معرفتشناسي جايگاهي داشته باشد يا خير؟ نظرية احتمال چه اندازه معقول و پذيرفتني

است؟ اين نظريه كه از جايگاه ويژهاي در عرصة علمي برخوردار است و شيوهاي در

كنار شيوههاي ديگر براي تبيين نظريههاي علمي است ،آيا به همان نسبت در بحثهاي
معرفتي نيز كارايي دارد يا خير؟

نظرية احتمال در معرفتشناسي ،در اصل پاسخ به معضل توجيه است ،در كنار

پاسخهاي ديگري كه معرفتشناسان اعم از درونگرايان و برونگرايان به اين معضل

دادهاند .اين نظريه يكي از راهحلهايي است كه ميتواند يك نظرية معرفتي را با توجه به
اندازه و درجة معقوليت معرفت ،موجه و عقلاني سازد .در اين نوشرتا فرض بر آن است
كه نظرية احتمال به عنوان يك بديل قابل پذيرش است .بنابراين محور انتقاد را بر احتمال
منطقي و اصل سادگي قرار ميدهيم.

 .٢احتمال منطقي ،موضع خاص سوئينبرن در باب احتمال است .حال چرا

سوئينبرن از ميان قرائت گوناگون دربارة احتمال ،قرائت منطقي را بر ديگر قرائتها

ترجيح داده است؟ آيا احتمال منطقي -آنگونهكه وي گمان ميكند -از نظر معرفتي كفايت
دارد؟

نظرية احتمال و كفايت دليل از منظر ريچارد سوئينبرن

اصل سادگي.

همانطور كه قبلاً اشاره شد ،سوئينبرن احتمال منطقي را در بحثهاي معرفتي

كارسازتر از احتمال آماري و فيزيكي دانست؛ زيرا جامعيت بيشتري دارد ،يعني در احتمال

آماري و فيزيكي ،احتمال منطقي نيز وجود دارد .رسيدن از مقدمات يا همان شواهد به
نتيجه در احتمال آماري و فيزيكي نيز مطرح است ،خود حكايت از ارتباط منطقي بين
گزارههاست و از سوي ديگر ،به باور سوئينبرن نقش فاعل شناسا در احتمال منطقي كمتر

٢٦

از آماري و فيريكي است .بر اين اساس ،از نظر وي احتمال منطقي ،احتمال مناسبي براي
كفايت دليل است.

گفتني است احتمال منطقي در دهههاي نخستين سدة بيستم عمدت ًا در كمبريج
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گسترش يافت .كساني چون كارنپ ،كينز ،راسل و تا اندازهاي پوپر در تكامل آن نقش

داشتهاند )گيليز ،١٣٨٦ ،ص .(٤٢-٣٦دربارة احتمال منطقي بايد گفت كه در استدلال
استقرايي است كه احتمال مطرح ميشود .استقرا كه نتيجة برآمده از شواهد است ،در اصل
همان استلزام جزئي است .هر كدام از شواهد به صورت جزئي مستلزم نتيجه هستند.

همچنين شواهد و نتيجه هر كدام درجهپذير هستند .مهمترين انتقاد به احتمال منطقي اين

است كه آيا درجة استلزام جزئي مساوي با درجة عقلاني باور يا فرضيه است.

كساني چون گيليز درجة استلزام جزئي را مساوي با درجة عقلاني باور دانستهاند .در

مقابل پوپر اين مسئله را پذيرفتني نميداند و درجة استلزام جزئي را با درجة عقلاني باور
يكي نميداند )ر.ك :همان ،ص .(٤٥-٤٢اين انتقاد يكي از مهمترين انتقادي است كه به

احتمال منطقي وارد است .سوئينبرن كه از طرفداران اين قرائت از احتمال است نيز با

اين چالش روبهروست .وي نيز استلزام جزئي را با درجة عقلاني يا همان معقوليت يكي
گرفته است .سوئينبرن پاسخ درخوري به اين معضل نداده است.

انتقاد ديگري كه دربارة احتمال منطقي مطرح است ،عددگرايي در احتمال است .آيا

ميتوان احتمال يك نظريه را با عدد بيان كرد؟ به نظر در همة موارد نميتوان با عدد

درجة احتمال را مشخص كرد .سوئينبرن به احتمال عددي باور دارد؛ حال آنكه در
بسياري از موارد نميتوان احتمال را با عدد نشان داد .در احتمال همواره دو چيز با هم

مقايسه ميشود و اين مقايسه را نميتوان هميشه با عدد بيان كرد .سوئينبرن به اين
معضلي كه در احتمال مطرح است نيز پاسخ قانعكنندهاي نداده است.

افزون بر اين دو انتقاد كلي كه به احتمال منطقي وارد است ،پلانتينگا معرفتشناس

معاصر نيز انتقادهاي جدياي به قرائت خاص وي از احتمال منطقي وارد كرده است.

شايان ذكر است كه در احتمال منطقي نوعي ارتباط احتمالي منطق ًا قطعي و ضروري ميان
دو گزاره برقرار است كه اين ارتباط با محاسبات احتمال سازگار است .از سويي احتمال

معرفتي بايد بر مبناي اين احتمال منطقي بنا شود .با توجه به اين امر ،احتمال و منطقي

٢٧

بودن دو ركن احتمال منطقي هستند .وقتي گفته ميشود ميان دو گزاره احتمال منطقي
هستند .در اين صورت ميتوان احتمال يكي را در مقايسه با ديگري ،احتمالي خاص
دانست كه ميتواند تام يا مطلق باشد .پس ارتباط احتمالگرايانه را ميتوان به زبان احتمال
بيان كرد؛ يعني يك گزاره در مقايسه با گزارة ديگر محتمل است؛ اعم از احتمال تام يا

غيرتام .به احتمال تام ،احتمال شرطي نيز ميگويند )عظيميدخت شوركي ،١٣٨٥ ،ص.(٣٢٦
حال منظور از منطقي بودن چيست؟ ارتباط احتمالي كه به صورت گزارة احتمال

شرطي  (A/B) Pبيان ميشود ،گزارهاي معرفتي نيست كه دربارة معقوليت ،معناداري،
قابل پذيرش يا ضمانت براي گزارهاي باشد ،بلكه تنها گوياي واقعيتي عيني ،ضروري و

شبهمنطقي دربارة  Aو  Bاست؛ يعني محتمل بودن  Aنسبت به  Bامري -باتوجه به

ساختار معرفتياش -معقول و موجه است .منطقي بودن اين ارتباط احتمالي ،يعني اينكه

در عالم واقع نوعي ارتباط احتمالي بين اين دو قضيه وجود دارد.
دومين مسئله سازگاري احتمال منطقي با محاسبات احتمال است .بر اين اساس ،اگر
 Aمستلزم  Bاست ،ميتوان گفت احتمال  Bنسبت به  Aمساوي با »يك« است .با توجه

به اين امر ،هر حقيقت ضروري نسبت به هر قرينهاي كه لحاظ شود ،از احتمال »يك«
برخوردار خواهد بود .افزون بر اين ،هر قضيه از احتمال پيشين يا به بياني احتمال ذاتي
و حقيقي برخوردار خواهد بود .منظور از اين احتمال اين است كه هر قضيهاي نسبت به

نظرية احتمال و كفايت دليل از منظر ريچارد سوئينبرن

وجود دارد ،منظور از احتمالي بودن اين است كه دو گزاره به نوعي با هم در ارتباط

حقيقتي ضروري ،از نوعي احتمال برخوردار است و نوعي ارتباط متقابل ميان مفاد يك
قضيه و احتمال آن وجود دارد .توضيح اينكه هر چه مفاد يك قضيه بيشتر باشد ،احتمال

خطا بيشتر خواهد بود .به بيان ديگر ،نوعي ارتباط وثيق ميان مفاد قضيه و احتمال صدق

آن برقرار است .پس هر قضيهاي كه در همة جهانهاي ممكن صادق باشد ،از مفاد اندكي
برخوردار است ،ولي احتمال بالايي دارد و بر عكس ،هر قضيهاي كه تنها در يك جهان

٢٨

ممكن صادق باشد ،از مفاد بيشتري برخوردار است ،اما كمترين احتمال را خواهد داشت.

پس اصل ناظر به احتمال ذاتي اين است كه هر قضيه  Aو  Bاگر نسبت  Aبه  Bمفاد
بيشتري داشته باشد ،در آن صورت احتمال ذاتي  Aنسبت به  Bبيشتر نخواهد بود )همان،
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ص.(٣٢٧

باتوجه به اين مقدمة كوتاه ،اشكال عمدهاي كه بر رويكرد منطقي احتمال وارد است؛

اين است كه برخي از معرفتشناسان ازجمله پلانتينگا احتمال منطقي را شاخهاي از كميّت
و هندسه دانستهاند .بنابراين مسائل و معضلاتي كه پيرامون كميت وجود دارد ،براي

احتمال منطقي نيز ميتواند مطرح شود .براي مثال يكي از مسائل دربارة كميت اين است
كه چگونه ممكن است يك خط محدود ،از بينهايت نقطه بدون امتداد شكل گرفته باشد.

حال اين اشكال در احتمال منطقي بدين صورت طرح ميشود كه در احتمال منطقي هر
قضيه با يك قضية ضروري نوعي ارتباط احتمالي وجود دارد كه همان ارتباط ذاتي است.

از سويي احتمال با مفاد قضيه مرتبط است؛ يعني هر چه مفاد كمتري داشته باشد ،در
جهانهاي ممكن بيشتري صادق خواهد بود .ازاينرو جهانهاي ممكن در ارزيابي احتمال

منطقي اهميت مييابد .جهانهاي ممكن از دو حال خارج نيست؛ جهانهاي ممكن يا
متناهياند يا نامتناهي )همان ،ص.(٣٢٩-٣٢٨
اگر متناهي باشند ،در اين صورت اشكالي پيش نميآيد؛ زيرا احتمال منطقي قضيه

 Aبر  ،Bعبارت است از :نسبت جهانهاي  Aبه جهانهاي  .Bبه بيان ديگر ،جهانهايي
كه  Aو  Bدر آنها صادقاند ،تقسيم بر جهانهايي ميشوند كه تنها  Bصادق ميباشد؛
ولي مشكل اينجاست كه نميتوان گفت جهانهاي ممكن متناهي هستند.

اگر جهانهاي ممكن نامتناهي باشند ،با قضاياي بيپاياني نيز سروكار خواهيم داشت.
حال با وجود جهانهاي پايانپذير بهطورطبيعي با داشتن قضاياي نامتناهي چگونه ميتوان

از احتمال منطقي ميان دو قضيه سخن گفت .فرض كنيد مجموعهاي از قضايا داريم كه
اين مجموعه قابل شمارش هستند .از سويي احتمال منطقي ميان اين قضايا ممكن نخواهد

بود؛ يعني امكان نخواهد داشت مجموعهاي قابل شمارش از قضايايي داشته باشيم كه

اعضاي آن جمعپذير نباشند و احتمال صدق يكي از اعضاي مجموعه ،مجموع احتمالات

اعضاي آن مجموعه باشد .بدين ترتيب ،احتمال منطقي با معضلاتي كه دربارة كميتها

٢٩

وجود دارد ،براي احتمال منطقي نيز وجود دارد .كه سوئينبرن پاسخ قانعكنندهاي به آن
در معرفتشناسي و تبيين مسائل پيش روي آن بوده است.

 .٣سومين مورد اصل سادگي است كه سوئينبرن براي برونرفت از پارادوكسها

دربارة احتمال از آن بسيار سود برده است .حال آيا اصل سادگي براي برونرفت از

پارادوكس كارساز بوده است يا خير؟

همانگونهكه پيشتر اشاره شد ،منظور از اصل سادگي اين است كه در شرايط كامل ًا

مساوي ميان دو نظريه ،نظرية سادهتر بر نظرية پيچيدهتر ارجحيت دارد .به بيان ديگر ،به
باور طرفداران اصل سادگي ،اين اصل به انتخاب و ترجيح يك ديدگاه بر ديدگاه ديگر

كمك ميكند .سوئينبرن از طرفداران سرسخت اصل سادگي است و در كتابي مستقل از

اين اصل دفاع كرده است .وي در مواضع معرفتشناسي خود نيز از اين اصل بسيار كمك

ميگيرد .يكي از اين موارد ،احتمال معرفتي است .سوئينبرن با تكيه بر اصل سادگي،

پارادوكسهاي مطرحشده در احتمال معرفتي را حل ميكند .به باور وي سادگي ملاكي
است كه فرد باور يا فرضيهاي را بر باور يا فرضية ديگر در شرايط برابر ترجيح ميدهد.

چالش جدي كه اصل سادگي با آن روبهروست ،معضلي است كه سوبر مطرح ميكند.

به باور سوبر اصل سادگي بيش از آنكه اصل معرفتي باشد ،يك اصل روششناختي است
)(Stanford/ simplicity؛ درحاليكه سوئينبرن اين اصل را به اصل معرفتي ارتقا
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نداده است .در ظاهر آنچه بيش از پيش براي وي مهم بوده است ،دفاع از نظرية احتمال

بخشيده است ،بدون اينكه تبيين شايستهاي ارائه كرده باشد .وي پارادوكسهايي را كه از
طريق احتمال طرح شده است ،تنها با توسل به اينكه اين سادهتر از آن است ،پاسخ داده

است كه قانعكننده نيست .با توجه به آنچه گفته شد ،به نظر اصل سادگي به اصل
سودمندي در عمل تبديل شده است .به بيان ديگر ،تبيين وي از اصل سادگي در عمل

سادهتر است و براي تبيين نظريه كارآمد نيست.
٣٠

چالش ديگري كه سوئينبرن با آن دست به گريبان است ،اينكه وي احتمال منطقي

را بر ديگر قرائتهاي احتمال ترجيح داده است؛ به اين دليل كه فاعل شناسا نقش عمدهاي
در آن ندارد .اما از سوي ديگر با پذيرش اصل سادگي ،فاعل شناسا بيشترين سهم را در
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چينش و انتخاب دو سوي احتمال دارد .فاعل شناسا اصل سادگي را بر ميگزيند و اين
امر پيشفرض خود سوئينبرن را به چالش ميكشاند.

سوئينبرن كه طرفدار احتمال منطقي است و با تفسيري كه وي از احتمال منطقي

ارائه ميدهد ،فاعل شناسا نقش چنداني در انتخاب دو گزينة احتمال دارد ،اما در عمل

چنين نيست؛ براي نمونه در گواهي سوئينبرن مدعي است چون پذيرش اصل گواهي
سادهتر از نپذيرفتن آن است ،پس پذيرش آن عقلاني و موجه است؛ اما از سوي ديگر

همين پذيرش و دست به انتخابزدن كار فاعلشناساست .اصل سادگي كه سوئينبرن

براي برونرفت از پارادوكسها در نظر ميگيرد ،وي را از احتمال منطقي دور و به احتمال
ذهني نزديك ساخته است.

نتيجهگيري
سوئينبرن توسل به نظرية احتمال را راهكار مناسبي براي معقوليت باور دانسته است.

منظور از احتمال در تلقي سوئينبرن احتمال صدق است .موجه نزد وي برابر با باور

محتملتر و در نتيجه صادقتر است؛ يعني صدق محتملتر يا محتملترين صدق .به گمان
سوئينبرن احتمال منطقي فارق از نگاه فردي و شخصي است و از اين نظر ،عامتر از

احتمال معرفتي و ذهني است .معيارهاي احتمال در دو دستة كلي جاي ميگيرند؛
معيارهاي استنتاج تنازلي و تصاعدي كه هر كدام معيارهاي خاص خود را دارند.

سوئينبرن معيار سادگي را اصل كارآمدي براي قضيه بيز ،اصل يكساني ،پيشبيني،

قضايايي با احتمال ذاتي و گواهي ميداند .به بيان ديگر ،در همة اين موارد فرضيههاي

احتمالي بسياري وجود دارد و اينكه چرا فاعل شناسا يكي را بر ديگر ترجيح داده ،به باور
سوئينبرن فاعل شناسا از اصل سادگي استفاده كرده است.

نقدهاي اساسي كه به رويكرد احتمال منطقي وارد است ،ديدگاه سوئينبرن را كه جانبدار

احتمال منطقي است نيز به چالش ميكشاند .يكي از عمدهترين معضل ديدگاه سوئينبرن

اين است كه احتمال منطقي با عدد و كميت سروكار دارد؛ ازاينرو معضلات و مشكلات

٣١

مطرح دربارة كميت ،در باب احتمال منطقي نيز قابل طرح است .سوئينبرن بيشتر همت

اين نظريه نداشته است .از سوي ديگر ،اصل سادگي كه وي به آن متوسل ميشود ،در

حد نازلي بوده است كه پيشفرض خود سوئينبرن را به چالش ميكشاند و افزون بر اين

اصل سادگي ،بيش از آنكه اصلي معرفتي باشد ،يك اصل روششناختي است كه
سوئينبرن تبيين دقيقي براي آن در طرح احتمال معرفتي خود انجام نداده است .شايد

دليل عمدة اين امر ،نوپا بودن نظرية احتمال در معرفتشناسي است.

كوشش اين مقاله نيز بر آن بود كه نظرية احتمال را طرح كند تا به عنوان بديلي مناسب

براي پاسخگويي به معضلات پيش روي معرفتشناسي قرار گيرد .طرح ديدگاه سوئينبرن

دربارة احتمال نيز تلاشي مص ّرانه براي تحقق اين هدف در معرفتشناسي است.

نظرية احتمال و كفايت دليل از منظر ريچارد سوئينبرن

خود را به دفاع از نظرية احتمال در تبيين معرفت صرف كرده و توجه چنداني به معضلات
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