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نظریۀ ترکیبی برونگرایی -درونگرایی معرفتی
*
در معرفتشناسی فضیلتمحور سوسا

چکیــده
درو نگرایی و برو نگرایی یکی از مباحث مهم حوزۀ معرفتشنایس است .رو یکرد درو نگرایی ،توجیه را بر مبنای دو
ن
داشت قرینه توسط فاعل شناسا و مؤلفۀ دوم؛ قابلدسترس بودن
مؤلفۀ اصیل مورد برریس قرار میدهد :مؤلفۀ خنست؛
ّ
آن برای فاعل شناسا است .برو نگرایان در مقابل ،به قابل اعتماد بودن  فرآیندهای عل باورساز تأ کید میکنند .در
این میان رو یکرد فضیلتحمور ارنست سوسا امکان ارائۀ یک نظریۀ ترکییب مبتین بر درو نگرایی -برو نگرایی را مطرح
میکند .این نظریه اگرچه در واقع رو یکردی برو نگرا است ،اما درو ینبودن توجیه در معرفتشنایس فضیلتحمور
سوسا بر اساس دستریس شناختاری فاعل  شناسا به قابل اعتماد بودن فرآیند باورساز ،ن
تبیی میگردد.
واژ گان کلیدی :درو نگرایی ،1برو نگرایی ،2فضایل عقالین ،3منظر معرفیت ،4مناسب بودن دروین.
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مقدمه
خبیش قابلتوجه از مباحث معرفتشنایس معاصر در پرتو متایز میان دو رو یکرد درو نگرایی و برو نگرایی معرفیت
مطرح گردیده است .معرفتشناسان در مواجهه با مثالهای نقیض که در آن باور صادق موجه را منیتوان جزء
مصادیق معرفت تلیق کرد ،مالحظایت دقیقتر دربارۀ عوامل توجیهساز باور درنظر میگیرند و ماهیت توجیه را از
ِ

این منظر که وابسته به عوامل دروین فاعل شناسا یا علتهای بیروین است ،مورد برریس قرار میدهند.
ن
تقابل میان ذهن و ن
طرفی ،معیار توجیه را در رو یکرد خود
عی در تصور این دو رو یکرد ،موجب شده هر یک از
منحصر بدانند .اما در این میان میتوان به رو یکردهایی اشاره کرد که سعی در تلفیق میان توجیهگرهای دروین
و بیروین دارند .در این نوشتار ضمن معریف مؤلفهها و دالیل هر یک از رو یکردهای برو نگرایی و درو نگرایی ،به
رو یکرد جدیدی اشاره خواهمی داشت که میان توجیه دروین و بیروین مجع کرده است.

 -1تعریف درونگرایی و برونگرایی
مرز جداکنندۀ معرفتشناسان درو نگرا و برو نگرا در تعر یف توجیه ،فاعل شناسا است .درو نگرایان ،توجیه یک
باور را مصداق حاالت دروین فاعل شناسا تلیق میکنند و بر مفاهیمی چون آ گاهی 6فاعل شناسا از توجیه خود
و دسترسپذیری 7آن برای صاحب باور و نیز مسؤلیت معرفیت 8تأ کید میمنایند .در مقابل ،برو نگرایان ،توجیه
باور را معلول عوامل بیروین دانسته و حاالت آ گاهانۀ فاعل را در ماهیت توجیه دخیل منیدانند .پیشهناد این
رو یکرد حنوۀ شکلگیری باور و رابطۀ باور با متعلق آن در عامل خارج است .با توجه به این مقدمه به مهمتر ین
تعار ییف که از جانب هر دو رو یکرد مطرح شده است ،اشاره میکنمی.
چیزم :مفهوم توجیه معرفیت ،دروین است به این معنا که فرد میتواند پس از تأمل  9به حنو مستقمی  10،توجیه باور
خود را در

هر زماین در یابد)Chisholm, 1989, 7( .

بونور :دالیل توجیهکننده باورهای پایه یا هر باور دیگری باید به حلاظ شناخیت برای خود باورنده موجود باشد.
ج
( )Bonjour,2003: 24این دالیل مبتین بر عناصری است که برای حاالت آ گاهانۀ 11ذهن فاعل ،دروین بوده و برای
قابل دستریس 12میباشد)Bonjour,2010: 205( .

او
ّ
فلدمن :توجیه یا بر دالیل و قرائن خوب استوار است و یا بر اساس ارتباط عل مناسب با واقعییت که باور دربارۀ آن
میباشد ،شکل میگیرد .حالت اول ،رو یکرد درو نگرایی و حالت دوم ،برو نگرایی است (.)Feldman, 2005: 271
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آئودی( :در رو یکرد درو نگرا) توجیه مبتین بر مبنایی درون ذهن فاعل است که در نتیجه برای فاعل آن
قابلدسترس میباشد .اما اگر توجیه یک باور ،خارج از ذهن فاعل بوده و برای او غیرقابلدسترس باشد،
رو یکرد برو نگرا است)Audi, 1998: 227(.

گرایی مبتین بر حالت دروین ،توجیه را تهنا به واسطۀ حاالت دروین فاعل در یک زمان خاص
فومرتون :درو ن ِ

ممکن میداند و درو نگرایی مبتین بر دستریس ،شروط توجیه را در دسترس (بودن برای فرد) میداند؛ به این معنا
که فاعل ،یبواسطه میداند که واجد توجیه است ( .فومرتن108-102 :1390،و )Fumerton,1988: 444
گلدمن :13درو نگرایی با دو مؤلفۀ دسترسپذیری و

وظیفهگرایی 14شناخته میشود)Steup,2001: 115( .

گرکو :معنای اول دروین بودن فاکتور Fاین است که فاعل به این مطلب دستریس داشته باشد که آیا  Fرا به دست
آورده یا خیر .معنای دوم این است که فاکتور  Fخبیش از حیات ذهین فاعل را تشکیل دهد .در مقابل ،برو نگرایی
منکر این نکته است که حاالت معرفیت فاعل بهطور کامل توسط عوامل دروین فاعل ن
معی شود ،بلکه از منظر

برو نگرایی چون توجیه به صدق مرتبط است و صدق هم به جهان خارج مربوط میشود ،در نتیجه امری بیروین
است)Greco, 2005: 258( .

پالنتینگا :در تعر یف درو نگرایی دو مؤلفۀ آ گاهی و دسترسپذیری وجود دارد .اما برو نگرایی دیدگاهی است که بر
طبق آن ،آ گاهی از عوامل زمینهساز ،برای شخص الزم نیست ،بلکه آن باور باید حاصل عملکرد یک مکانیسم
باور قابل اعتماد باشد( .عظیمی دخت)38 :1385،
تولید ِ

 -2پیش فرضهای درونگرایی و برونگرایی
اختالف میان درو نگرایی و برو نگرایی را میتوان در انتخاب موضع نسبت به سه پرسش اسایس دانست .این
پرسشها عبارتند از:
الف) آیا مفهوم توجیه یک مفهوم هنجار ین 15یا یک مفهوم طبیعی 16است؟
ب) آیا مفهوم توجیه مبتین بر مفاهمی معرفیت یا مفاهمی غیرمعرفیت است ؟
ج) آیا مفهوم توجیه نیازمند دلیل 17یا علت 18است؟

 :1-2توجیه هنجاری یا طبیعی
هنجار ین بودن یک مفهوم ،مستلزم باید و نبایدهایی در حوزۀ مرتبط با آن مفهوم است .طرفداران این رو یکرد،
11

توجیه را نتیجۀ رعایت اصول معرفیتای میدانند که باید از جانب فاعل شناسا مورد مالحظه قرار گیرد .این
معنا  -همچنانکه در علم اخالق مطرح است -مدح و ذم 19معرفیت را در یپ خواهد داشت .وظیفهگرایی معرفیت،
قر ینهگرایی 20و سنجیش بودن 21توجیه ،تلیقهای متفاوت از این مفهوم است.
انام داده باشمی.
بر اساس وظیفهگروی ،زماین در باور به یک گزاره موجه هستمی که متام وظایف معرفیت خود را ج

انام یا قصور در وظایف به حنو دروین است.
بدهیی است که آ گاهی ما از ج
ن
داشت قرائن کایف در توجیه و باید و نبایدهای معرفیت در مواجهه با دالیل
قر ینهگرایی نیز بر تعهد فرد برای
تأ کید میکند .سنجیش بودن مفهوم توجیه نیز بر ارز یایب باورهای ما بر اساس معیارهای معرفیت دال لت دارد.
()Dancy, j., Sosa, E. &steup, M., 2010: 543-545

در مقابل ،تصو یر طبیعتگرایانه از مفهوم توجیه هیچ شأن دستوری برای توجیه قائل نیست .معرفتشنایس
طبیعی شده که با آراء کواین شکل گرفت ،معرفت انسان را بهعنوان یک پدیدۀ طبیعی درنظر میگیرد و به
انام وظایف معرفیت ،حتلیل معرفت به شیوۀ علوم طبیعی و روانشنایس را رسالت معرفتشنایس
جای توجه به ج

حتلیل مموعه شرایط عیین و مستقل از
میداند .هدف معرفتشنایس نه بیان دالیل و قرائن صدق باور ،بلکه
ج
باور است که در شکلگیری آن مؤثر میباشد .به تعبیر گلدمن مفهوم تنظیمی 22از توجیه بهمعنای ارائۀ توصیههای

عمیل برای ارتقاء باورهای فاعل شناسا است .در حایل که مفهوم نظری توجیه پیشهناد میکند که حتلیل درسیت
کنمی)Goldman, 1978:509( .

از معرفت داشته باشمی و و یژگی باورهایی را که حالت معرفیت دارند ،شناسایی
ً
انامد .مثال آرمسترانگ23با پیشهناد مدل ترمومتری 24برای
این اختالف به متایز درو نگرایی و برو نگرایی می ج
معرفت بر رابطۀ طبیعی میان باور و متعلق باور تأ کید میکند.

(Dancy, j.Sosa, E.&steup, M, 2010: 244-

 )245نوز یک 25با طرح مسئلۀ ردگیری صدق 26در جهانهای ممکن ،منونهای صر یح از رو یکرد غیرهنجار ین به
توجیه است )Ibid: 554-556 ( .درتسک 27نیز با بیان فرآیند طبیعی شکلگیری باور در این گروه جای خواهد
گرفت )Ibid: 682( .گلدمن نیز اگرچه جزء طبیعتگرایان حمسوب منیشود ،اما در نیف مفهوم هنجار ین معرفت با
آهنا اشتراک نظر داشته و به عنوان منایندۀ دیدگاه وثاقتگرایی بر اعتمادپذیری فرآیند شکلگیری باور تأ کید دارد.
()Ibid: 268-272

 :2-2تابعیت توجیه از مفاهیم معرفتی یا غیرمعرفتی
معرفتشناسان در پاسخ به این سؤال که خود مفهوم توجیه را بر مبنای چه چیزی باید حتلیل کرد ،دو رو یکرد
12

ن
داشت و یژگیها و
مخ تلف را اختیار کردند .یک رو یکرد به تابعیت وقوعی 28توجیه قائل است که بر اساس آن
ً
خصوصیات معرفیت مبتین بر و یژگیهای غیرمعرفیت است .مثال مفاهیمی مانند توجیه ،معقولیت ،جواز و معرفت
تبیی کرد .استدال ل این دیدگاه ن
یقی روانشناخیت ن
را باید بر اساس مفاهمی صدق ،کذب ،فرآیند قابل اعتماد یا ن
چنی
است:
 مهۀ و یژگیهای قابلسنجش 29تابع و یژگیهای غیرقابلسنجش هستند. مهۀ و یژگیهای معرفیت قابلسنجش هستند. -مهۀ و یژگیهای معرفیت تابع و یژگیهای غیرقابل سنجش هستند)Greco,2010: 265( .

در مقابل کساین که با نظر یۀ فوق مخ الف هستند ،توجیه باورهای غیراستنتاجی را بر مبنای مفاهمی معرفیت دیگری
همچون موجه بنفسه 30یا انسجام معرفیت 31تعر یف میکنند .درو نگرایان در این مسئله تابع این دیدگاه هستند،
ز یرا توجیه را حالیت دروین دانسته و معتقد هستند منیتوان آن را بر مبنای حاالت بیروین غیرمعرفیت سنجید .در
حایلکه برو نگرایان برای رهایی از تسلسل یبهنایت باورهای موجه ،مفاهمی غیرمعرفیت چون فرآیند قابل اعتماد
ردگیری صدق را مبنای توجیه میدانند.

 :3-2نیازمندی توجیه به دلیل یا علت
دلیل ،مموعه اموری است که مشا پذیرش باور خود را بر مبنای آن
برای توجیه یک باور میتوان دلیل داشت.
ج

مشا تربۀ حیستان
معقول میدانید .برای مثال اگر باور دار یدکه دمای اتایق که در آن هستید ،گرم است ،دلیل باور
ج
از گرما است؛ یعین مهان چیزی که آن را در اختیار دار ید .یا اینکه این باور با باورهای دیگر مشا مانند «در این اتاق
یک خباری است ».یا «دیگران هم به گرم بودن اتاق اذعان دارند ».مهاهنگ و منسجم است .اما اینکه در خارج
ایاد احساس گرما شده است ،چیزی است که در اختیار مشا نیست .ز یرا مشا فقط
از ذهن مشا چه عامیل باعث ج

به عامل ذهن خود دستریس دار ید.
درو نگرایان با این ن
تبیی موافق هستند ،در حایل که از دیدگاه برو نگرایان موجه بودن باور نیازمند علت است ،یعین
علت باور ،افزایش درجۀ حرارت دما در خارج است.
آنه سبب میشود این باور در مشا ج
چ
ایاد شود .در مثال مذکور ِ

دلیل ،یک مفهوم درو نگرایانه و علت ،مفهومی برو نگرا است .تصممی دربارۀ اینکه باور نیازمند دلیل یا علت است،
نظریۀ مشا در

این خصوص را مشخص میکند)Feldman, 2005: 273( .
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 -3دالیل درونگرایان

ن
داشت دلیل و مفهوم وظیفۀ
ایایب و سه دلیل سلیب خالصه کرد .ضرورت
دالیل درو نگرایان را میتوان در دو دلیل ج

معرفیت برای اثبات ادعای مذکور و کایف و الزم نبودن شرایط رو یکرد برو نگرایی و نیز اهبام مفهومی آن ،برای نیف
نظریۀ رقیب مطرح شده است.

 :1-3دلیل ،شرط ضروری باور:

ن
ن
داشت دلیل میدانند و چون
داشت باور را منوط به
درو نگرایان با پذیرش یک تصو یر دکاریت از مفهوم توجیه،
ن
چنی تقر یر
دلیل امری دروین است ،پس دروین بودن توجیه اثبات میشود .صورت این استدال ل را میتوان
کرد:
 باور من به Pزماین موجه است که من برای آن دلیل کایف داشته باشم؛ن
داشت دلیل امری دروین است؛
 پس توجیه باور من دروین است.برو نگرایان در پاسخ به این دلیل به مواردی اشاره میکنند که در آن میتوان از توجیه بدون دلیل برخوردار بود.
ً
ً
بیروین مناسب ،موجه
مثال باورهای پایه و یا باورهای حیس را میتوان صرفا به خاطر برخورداری از شرایط
ِ
دانست)Internalism and externalism in epistemology, Internet Encyclopedia of Philosophy, 2008( .

 :2-3رابطۀ توجیه و وظیفۀ معرفتی
وظایف معرفیت به بایدها و نبایدهایی اطالق میشود که فاعل شناسا در حوزۀ معرفت ملزم به رعایت آنها
ن
تعییکنندۀ توجیه باورهای او است .استدال ل این
است .اعمال این هنجارهای معرفتشناخیت از سوی فاعل،
ن
ن
داشت باورهای او
حتسی و یا سرزنش فاعل در
دیدگاه بر رابطۀ میان توجیه و وظیفۀ معرفیت ،مبتین بر  امکان

است  .مفهوم وظیفهگرایی معرفیت مهچون وظیفهگرایی اخالیق مهراه با مفاهیمی مانند مدح و ذم معرفیت درنظر
ن
داشت
فاعل شناسای مورد نظر در صورت عدم رعایت وظایف خود و در نتیجه
گرفته میشود .به این معنا که ِ
باور غیرموجه ،قابل سرزنش است.
درو نگرایان بر اساس رابطۀ مذکور به دروین بودن مفهوم توجیه استدال ل میکنند ،ز یرا وظایف معرفیت امری
ن
چنی تقر یر کرد:
دروین بوده و به تبع آن توجیه نیز دروین خواهد بود .صورت این استدال ل را میتوان
انام وظایف معرفیت است؛
 توجیه وابسته به ج14

انام داده یا نه امری دروین است؛
 اینکه فرد وظایف معرفیت خود را ج -پس توجیه امری دروین است.

برو نگرایان به دو دلیل با وظیفهگرایی موافق نیستند .دلیل اول این است که باورهای ما حتت کنترل ارادی ما قرار
متعلق مدح و ذم قرار خنواهند گرفت ،ز یرا این فرض تهنا در مورد افعال ارادی معقول است.
ندارند و بنابراین
ِ
دلیل دوم این است که میتوان مواردی از ضعف و قصور فاعل شناسا را تصور کرد که فهم متعارف ،آنها را
مستحق ذم معرفیت منیداند)Ibid( .

 :3-3ضروری نبودن شرایط برونگرایان در مسئلۀ توجیه
درو نگرایان برای نشان دادن ضعف رو یکرد مقابل به مصادییق از فاعل شناسا اشاره میکنند که موجه است
ً
ن
ساکنی جهان ماتر یکس اشاره کرد که در آن یک
در حایل که فاقد شرایط بیروین توجیه است .مثال میتوان به
اما تارب آنها
مهۀ تارب انسانها در جهان کنوین باشند،
کنترلگر ،مغز افراد را طوری طراحی کرده که واجد
ج
ج
واقعی نیست .ز یرا اگر ما دارای باوری مانند «یک درخت وجود دارد» باشمی ،مابازاء آن در عامل خارج وجود

نتیجه تربههای آنها غیرواقعی است.
دارد ،در حایل که در فرض مذکور هیچ درخیت وجود ندارد .در
ج

سؤال درو نگرایان این است که آیا میتوان آنها را موجه دانست؟ پاسخ آنها بر اساس یک معیار کیل ،مثبت
ً
است .بر طبق این معیار ،اگر دو فرد به حلاظ ذهین کامال مشابه یکدیگر باشند ،در توجیه نیز یکسان خواهند
بود .بر مبنای این معیار توجیه باورهای قربانیان این کنترلگر نیز به اندازۀ توجیه باورهای واقعی ما است ،حیت
ً
اگر فرایند باورساز آنها کامال غیرقابل اعتماد باشد.
این مثال نشان میدهد که میتوان دو فاعل را در شرایط متفاوت بیروین ،بر مبنای یک معیار دروین موجه
ن
گرفت معیار برو نگرایان نیز میتوان به توجیه قائل شد.
دانست .در نتیجه بدون درنظر
برخی برو نگرایان در پاسخ به این اشکال گفتهاند برای ارز یایب قابلاعتماد بودن  فرآیند باور ،باید آن را نسبت به
یک جهان استاندارد در نظر گرفت و نه بر اساس جهان مفروض .بنابراین میتوان از منظر برو نگرایانه به توجیه
قربانیان این فر یب بزرگ قائل شد ،ز یرا فرآیند باورساز آنها نسبت به جهان خودشان غیر قابل اعتماد است،
در حایل که نسبت به جهان ما قابلاعتماد و در نتیجه موجه میباشد.
بونور این پاسخ را قانعکننده منیداند ،ز یرا اگرچه به نقد درو نگرایی پاسخ میدهد ،اما در حکم یک مثال نقض
اما ج
برای این رو یکرد است .او معتقد است هیچ دلییل وجود ندارد که ما فرایند شکلگیری باور را با معیار جهان دیگری
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مورد ارز یایب قرار

دهمی .باورهای ساکنان این جهان به هر حال ناموجه  هستند)Bonjour,2010: 210-211( .

 :4-3کافی نبودن شرایط برونگرایان در مسئلۀ توجیه

ن
داشت فرایند باورساز قابل اعتماد ،از
در این مثال درو نگرایان با اشاره به مصدایق که در آن فاعل عیلرغم
توجیه یبهبره است به عدم کفایت معیار برو نگرایی برای توجیه تأ کید میکنند .فرض کنمی یک پیشگو با تکیه

بر فرایند ناشناختهای که موفقیتهای ز یادی را در پیشگویی داشته ،باورهایی را به دست میآورد و به راحیت
میتواند حدس بزند که رئیس مجهور ،روز آینده کجا خواهد بود .این فرد نسبت به وثاقت این فرایند هیچ باوری
آنه که
ندارد ،ز یرا اخبار را پیگیری منیکند تا ببیند آیا پیشگو ییهای او درست بوده است یا نه .بنابراین متام چ
ن
چنی فردی موجه است؟
برو نگرایان مدعی آن هستند ،در این مورد صادق است .اما سؤال اینجا است که آیا
آیا افراد مایل هستند تصمیمات خود برای مالقات با رئیسمجهور را بر مبنای حدسهای این فرد تنظمی کنند؟
برخی برو نگرایان بر خالف شهود خودچنان حکم میکنندکه پیشگو موجه است .برخی دیگر نیز ضمن پذیرش
ن
چنی بیان میکنند که صاحب باور در صوریت موجه است که دلییل
موجه نبودن پیشگو ،شرط وثاقتگرایی را
برای شک نسبت به باورهای خود نداشته باشد .اما در مثال مذکور پیشگو نسبت به باورهای خود مشکوک
است و منیداند که آیا باورهای او موجه هستند یا خیر.
بونور پس از طرح این پاسخ ،این اشکال را مطرح میکند که اگر این حرف درست باشد ،چرا دربارۀ فرایند
ج
ن
فاعل شناسا منیتواند در صحت فرایند ادراک حیس خود شک
ادراک حیس منیتوان چنی سخین گفت .چرا ِ
کند و در این صورت مهان حکم پیشگو را داشته باشد)Ibid: 212-214( .

 :5-3مسئلۀ تعمیم
یکی دیگر از مشکالت برو نگرایی ،کیل بودن معیار قابلیت اعتماد فرایند شکلگیری باور است .برو نگرایان با این
ً
سؤال تقر یبا بدون پاسخ مواجه هستند که حکم فرایند کیل شکلگیری باور در چه حدی از کلیت ،موجه است.
ً
مثال میتوان دربارۀ توجیه باورهای فرایند ادراک حیس حکم کرد ،ز یرا حس بهطور کیل قابلاعتماد است .اما
آیا منیتوان فرضهای مخ تلف را تصور منود که مبتین بر آنها این حکم خطا بوده است و ما با باورهای کاذب
مواجه باشمی؟ مثال فرض کنید باور من به سفید بودن فنجان روی میز ،موجه است ،اما این توجیه منوط به
حتقق شرایط مناسیب از مجله نور مناسب ،حمیط ،اندازه مناسب یشء ،فاصلۀ مناسب آن تا چشم و غیره است
ایاد منیکند.
که در صورت فقدان هر یک از این موارد ،فرایند ادراک حیس ،باورهای موجه ج
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بنابراین برو نگرایان باید اهبام حاصل از کلیت فرایندها را برطرف کنند و برای هر یک از آنها شرایط خایص
ن
معی منایند.
ً
البته این کار تقر یبا غیر ممکن است ،ز یرا فرضهای حمتمل آن قدر ز یاد است که به سخیت میتوان آنها را استقرا
منود 214 :Ibid( .و پو مین)325: 1387،

 -4دالیل برونگرایان

امهیت مسئلۀ صدق و غفلت از آن توسط درو نگرایان و نیز عدمکارایی درو نگرایی در ن
تبیی معرفت افرادی چون
کودکان و ساملندان ،مصادییق از معرفت که قر ینۀ آن فراموش شده است ،و حجمی وسیع از باورهای متعار یف
که فاقد دلیل میباشد ،از مجله مهمتر ین دالیل برو نگرایان است .این دالیل به تفصیل در ادامه بیان میگردد.

 :1-4استدالل صدق
این استدال ل با تأ کید بر مسئلۀ صدق ،به وابستگی توجیه به عوامل بیروین تأ کید دارد .صورت استدال ل به
این حنو است:
 توجیه مرتبط با صدق است؛ً
 اینکه باور فرد احتماال به حنو عیین صادق است از طر یق حاالت ذهین به دست منیآید؛ توجیه امری بیروین بوده و از طر یق حاالت دروین قابل درک نیست.درو نگرایان در پاسخ به این دلیل ،ادعا میکنند که برو نگرایی باید رابطۀ قویتری میان صدق و توجیه بیان کند
تا بتواند استدال یل علیه درو نگرایی تشکیل دهدInternet Encyclopedia of Philosophy“ Internalism and( .
)externalism in epistemology”,2008

 :2-4انتساب معرفت به سالمندان ،کودکان و حیوانات
یکی از موارد اختالیف درو نگرایی و برو نگرایی این است که آیا میتوان ساملندان ،کودکان و یا برخی حیوانات
را دارای معرفت دانست؟ براساس معیار درو نگرایان ،این مصادیق واجد معرفت نیستند ،ز یرا حتلیل حاالت
دروین آنها حاکی از آن است که  هیچ حالت آ گاهانهای نسبت به دالیل و باورهای خود ندارند ،در حایل که
برو نگرایان خالف آن را ادعا میکنند.
از منظر آنها حیت میتوان برای حیوانات هومشند خانگی نیز به معرفت قائل شد .بهعنوان مثال از رفتارهای
17

یک سگ میتوان فهمید که حیوان باهویش است؛ دستورات را میفهمد؛ حافظۀ خویب دربارۀ افراد و مکانها
کنسرو غذای خود میتواند استدال ل کند که اکنون وقت غذا خوردن
دارد و حیت با شنیدن صدای باز شدن در
ِ
است .به ن
مهی حنو نیز میتوان معرفت را به کودکان و ساملنداین که هیچ دستریس به دالیل خود ندارند ،نسبت
داد .البته درو نگرایان میتوانند استدال ل کنند که این افراد دلیل دارند اما از بیان دالیل خود ناتوان هستند.
()Bonjour,2010: 21

 :3-4قرینۀ فراموش شده
ن
داشت دلیل ،شرط کایف برای توجیه نیست .ز یرا در برخی موارد دستریس به حاالت آ گاهانۀ باور برای
در اختیار
فاعل امکانپذیر نیست .مانند موردی که فرد دارای دلیل و قر ینه برای باور خود بوده اما اکنون آن را فراموش
ن
چنی فردی دارای توجیه است ،هرچند نسبت به آن آ گاهی نداشته باشد( .پو مین)308 :1387 ،
کرده است.

 :4-4موجه نبودن بسیاری از باورها
بر اساس ادعای درو نگرایان بسیاری باورها را منیتوان موجه تلیق کرد ،ز یرا ما برای بسیاری از باورهای خود
توجیه کایف در اختیار

ندار می)Bonjour,2010: 208( .

 -5سوسا و برونگرایی و درونگرایی معرفتی
برریس دو رو یکرد برو نگرایی و درو نگرایی معرفیت در معرفتشنایس سوسا با حبث شکاکیت آغاز میشود .سوسا
استدال ل شکاکیت فلسیف را به صورت ز یر تقر یر میکند:
 تئوریهای معرفت یا درو نگرا و یا برو نگرا هستند. ارائۀ یک تئوری عام درو نگرایانه غیرممکن است. ارائۀ یک تئوری عام برو نگرایانه نیز غیرممکن است. در نتیجه نظر یۀ شک فلسیف صحیح است.سوسا به حتلیل هر یک از این مقدمات میپردازد .مقدمۀ اول مقدمهای بدهیی است ،ز یرا صورت

گزاره Pیا ~P

را دارد .در مورد مقدمۀ دوم نیز با شکاک هم عقیده است ،ز یرا به پیش فرضهای درو نگرایی اعتقاد ندارد.
بنابراین وی تهنا راه برو نرفت از اثبات شکاکیت فلسیف را اثبات مقدمۀ سوم میداند و هنایت تالش خود را
ً
ن
انام میدهد .از اینرو طرح مباحث برو نگرایی و درو نگرایی  ضمن
عام برو نگرایانه ج
برای ارائۀ یک تبیی کامال ِ
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برریس تأثیرات این دو رو یکرد در فرایند توجیه با هدف اصیل دفاع در مقابل شکاکیت صورت گرفته است.
()Sosa, E. 2009: 154

با این مقدمه دیدگاه سوسا را در خصوص این دو رو یکرد ،ذیل حمورهای ز یر برریس می کنمی:
 تعر یف درو نگرایی و نقدهای وارد بر آن تعر یف برو نگرایی و نقدهای وارد بر آن -دیدگاه سوسا

 :1-5سوسا و تعریف درونگرایی
 سوسا اندیشۀ درو نگرایی را بر مبنای مؤلفههای اصیل آن تعر یف میکند .این مؤلفهها عبارتند از: توجیه یک امر دروین است و با تأمل ذهین فاعل شناسا  قابل -توجیه دروین برای فاعل شناسا قابلدستیایب و

کشف است)Sosa,1991: 193( .

دستریس است)Sosa,2003: 141( .

 تابعیت وقوعی حاالت معرفیت از حاالت غیرمعرفیت نیز دروین بوده و با تأمل ذهین قابلن
داشت دلیل برای فاعل حاصل میشود)Sosa,2009: 152( .
 -توجیه به واسطۀ

کشف است)Ibid( .

 -توجیه دارای مفهوم وظیفهشناخیت است)Sosa,2003: 146( .

مؤلفههای پنجگانۀ فوق در بارۀ دروین بودن توجیه به کار میروند .الزمۀ دروین بودن توجیه باورهای فاعل
شناسا این است که او بتواند بدون ارتباط با هیچ عامل دیگری (که خارج از ذهن او قرار دارد) از توجیه خود
آ گاه باشد و بنابراین این مفهوم برای او حاضر بوده و در اختیار او باشد .از طرف دیگر مبتین بودن این حالت
ن
داشت دلیل نیز که در این رو یکرد اعم از دالیل
معرفیت بر مفاهمی غیرمعرفیت نیز برای فاعل ،دروین است.
استدال یل ،انسجام باورها با یکدیگر و یا وجود باورهای پایه است ،پدیدهای ذهین و در نتیجه دروین خواهد
بود .مفهوم وظیفهشناخیت توجیه نیز بر دروین بودن توجیه دال لت دارد ،ز یرا فاعل زماین وظایف معرفیت خود را
انام داده است که آن وظایف را بداند و این امر با تأمل دروین حاصل میشود .بنابراین چون
در کسب باور ج

توجیه مبتین بر وظیفه است و آ گاهی از وظیفه ،امری دروین است ،پس توجیه ،دروین است.

 :2-5سوسا و نقد درونگرایی
سوسا با مفهوم درو نگرایی به معنایی که ذکر شد ،موافق نیست .مهمتر ین دالیل سوسا بر نیف دروین بودن مفهوم
معرفت عبارتند از:
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 امور دروین مثل و یژگیهای ذهین و گرایشهای گزارهای و نیز تابعیت وقوعی حاالت معرفیت از غیرمعرفیت،حاال یت بسیار پیچیده هستند که به راحیت در دسترس فاعل نبوده و با تأمل ذهین قابل کشف منیباشند.
فرض قرباین روح خبیث نیز میتوان توجیه را
 دروین بودن توجیه منیتواند به تهنایی معیار توجیه باشد ،ز یرا درِ
ً
دروین دانست .در حایل که باورهای قرباین حقیقتا فاقد توجیه است ،حیت اگر باورهای خود را موجه فرض کند.
 مفهوم وظیفهگرایی معرفیت در توجیه قابل قبول نیست .دالیل سوسا برای رد این مفهوم را در سه دلیل میتوانذکر کرد:
 .1مفهوم دروین بودن توجیه را منیتوان از وظیفهگروی استنباط کرد ،ز یرا درو نگرایی معرفیت فرع بر درو نگرایی
وجودی است .توضیح اینکه درو نگرایی وجودی به این معنا است که مشا حاالت دروین را معیار توجیه بدانید؛
به عبارت دیگر توجیه معرفیت منسوب به حاالت دروین ذهن فاعل است .اما درو نگرایی معرفیت به آ گاهی مشا از
این حاالت دروین اشاره دارد .یعین برای توجیه یک باور ،حاالت دروین ذهن فاعل برای او قابل درک حضوری
است .بنابراین زماین که رو یکرد درو نگرا توجیه را منوط به تأمل دربارۀ حاالت دروین میداند ،در مرحلۀ قبل
به وجود متعلق این تأمل و تفکر دروین قائل است .سؤال اینجا است که متفرع بودن درو نگرایی معرفیت بر
درو نگرایی وجودی چه اشکایل دارد؟ سوسا میگو ید این امر باعث میشود هر فاعیل در باور خود موجه باشد،
ز یرا هر فاعل شناسایی دارای حاالت ذهین است که برای او با تأمل قابل درک است ،اما این امر مستلزم توجیه
این باورها خنواهد بود.
ن
دومی نقد وارد بر مفهوم وظیفهگروی ،تسلسل معرفیت است .ما به وظایف معرفیت خود باور دار می که این باور
.2
ما یا موجه است یا موجه نیست .در صورت غیرموجه بودن ،معقول نیست فرد به توجیه وظیفهشناخیت دست
یابد .در صورت موجه بودن نیز اشکال تسلسل پیش میآید ،ز یرا توجیه باور در این مرحله منوط به وظایف
معرفیت دیگری است و این امر تا یبهنایت پیش خواهد رفت.
ن
سومی نقد مفهوم وظیفهگروی نیز مربوط به باورهای غیرارادی است .این باورها به دلیل فقدان کنترل فاعل
.3
انام وظیفه باشد .باورهای ر یایض ،باورهای فردی که دچار شستشوی مغزی
نسبت به آنها منیتواند منوط به ج
شده و باورهای افرادی که حتتتأثیر افکار خرایف جامعۀ خود هستند ،از

)147

 :3-5سوسا و تعریف برونگرایی
20

این دسته استSosa, 2003: 145-( .

در یک تعر یف عام برو نگرایی به معنای نیف درو نگرایی است .یعین رو یکردی که در آن فاعل منیتواند و یژگیهای
ً
توجیهساز را با تأمل در یابد )Sosa, 2009: 157( .مثال رو یکرد وثاقتگرایی که یکی از رو یکردهای برو نگرایی
ن
داشت منبع قابلاعتماد برای شکلگیری باور میداند .بدهیی است که فاعل شناسا
است ،توجیه را مستلزم
این منشأ ،آ گاهی داشته باشد)Sosa, 1991: 193( .

مهیشه منیتواند به حضور یا عدم حضور
سوسا برای ن
تبیی این رو یکرد و مدخلیت عوامل بیروین در توجیه به ذکر سه مثال میپردازد.

مثال  :1یک فرد عادی در جهان کنوین دارای ساختاری عقالین است که مستلزم توجیه او است .بهعنوان مثال
دارای تارب حیس است ،باورهای یقیین دارد ،از باورهای خود بر مبنای دالییل دفاع میکند .فردی نیز که در
ج
ن
چنی ساختاری برخوردار است .بنابراین بر مبنای رو یکرد درو نگرایی هر دو
جهان روح خبیث زندگی میکند از
ِ
فرد موجه هستند که این توجیه را توجیه در حلظۀ حاضر  32میناممی.
مثال  :2فرض کنید مری و ن
جی از طریق استدال ل به یک نتیجه مشترک رسیدهاند .اما استدال ل مری یک

استدال ل صحیح است ،در حایل که استدال ل ن
جی استدال یل مغالطی است .این دو نفر استدال لهای خود را
فراموش کردهاند و فقط نتیجه را به یاد دارند .از طریف ن
جی یک منطقدان ماهر است و به نظر میرسد در اثبات
نتیجه موجهتر باشد .در حایل که حقیقتا موجه نیست چون از استدال ل مغالطی استفاده کرده است .این مثال
نشان می دهد که توجه به علت باور و اینکه چه نوع استدال یل در رسیدن به نتیجه مورد استفاده قرار گرفته است
معنای دیگری از توجیه را در اختیار ما می گذارد .این توجیه را توجیه علت شناخیت مربوط به شخص میناممی.
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مثال  :3فرض کنمی معلم ر یایض یک فرمول را به شاگرد خود آموزش میدهد .آیا شاگرد در پذیرش این باور
موجه است ،در حایل که هیچ دلییل برای پذیرش آن ندارد و فقط بر اساس گواهی معلم خود آن را پذیرفته
ن
چنی فریض به وجود توجیه قائل باشمی ،باید معیاری عامتر از توجیه را در نظر بگیرمی تا
است؟ اگر قرار است در
باورهای حاصل از گواهی دیگر افراد را نیز در برگیرد .این معنا از توجیه را توجیه علتشناخیت مربوط به جامعه
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میناممی.
سوسا باذکر سه مثال فوق قصد دارد تا عوامل مؤثر در توجیه را ترسمی کند .تفاوت رو یکرد درو نگرا و برو نگرا در
حتلیل این مثالها ،آن است که درو نگرایان ،حافظه ،ادراک حیس و استدال ل را حیت اگر در آنها خطایی اتفاق
افتاده باشد ،موجه میدانند ،ز یرا فاعل شناسا به آنها دستریس دارد و به حنو ذهین در پذیرش آن موجه است.
ً
درحایل که از نظر برو نگرایان توجیه ذهین به تهنایی کایف نیست ،ز یرا این قوا در این شرایط واقعا عمل نکردهاند
21

و یا به درسیت عمل نکردهاند.
تبیی میشود که ما رابطۀ ذهن و ن
بنابراین توجیه زماین ن
عی را در نظر بگیرمی ،ز یرا واقعیت در حاالت ذهین ما
ً
اثرگذار است و حقاییق فراتر از حمتوای ذهین ما وجود دارند که کامال مستقل از ذهن هستند.
نکتۀ مهم این است که مهمتر ین عنصر برو نگرایی سوسا ،قوای باو رساز است .او معتقد است چون ادراک
حیس ،حافظه یا شهود دچار خطا میشوند بنابراین باید معیار توجیه را تغییر دهمی و حمور یت توجیه را بر مبنای
قوای ادراکی بدانمی .در این دیدگاه ،گواهی نیز جزء قوای ادراکی ما قرار

میگیرد)Sosa,2003: 150-155( .

 :4-5سوسا و پاسخ به نقدهای برونگرایی
از میان نقدهای مطرح در رو یکرد برو نگرایی مسئلۀ  الزمۀ فرامعرفیت 35مورد توجه سوسا قرار گرفته است .ما در
اینجا به این نقد اشاره کرده و پاسخ دفاعی سوسا را مورد برریس قرار خواهمی داد.

 :1-4-5مسئلۀ الزمۀ فرامعرفتی
رو یکرد درو نگرایی بر مبنای نقد مذکور که به اختصار  MRنامیده میشود ،معتقد است برای هر معرفیت باید شرط
ز یر رعایت شود:

« :MRبرای پذیرش تئوریای که قرار است معرفت را ن
تبیی کند ،انسان باید خود را واجد دلییل برای معرفت

بداند .در این صورت است که میتوان فهمید فرد دارای معرفت است».
سوسا در حتلیل  MRآن را به صورت دو مقدمه تفکیک میکند:
ن
داشت دلیل خویب برای آن است.
 فهم چیزی مستلزم فرد باید بداند چگونه به اموری که فکر میکند به آنها معرفت دارد ،معرفت دارد.اصل فوق در صدد بیان این مسئله میباشد که اگر قرار است معرفت را به فاعل شناسا نسبت دهمی ،فاعل باید
ضمن معرفت به باور موردنظر ،به امری فراتر از معرفت خود باور داشته باشد؛ یعین معرفت من به این معرفت.
این معرفت دوم ،مورد تأ کید درو نگرایان است .یعین اگر قرار است به چیزی معرفت داشته باشمی ،باید بدانمی
که به این امر معرفت دار می  .بر اساس این قاعده ،برو نگرایی در موقعیت مناسیب قرار ندارد ،ز یرا از فاعیل سخن
میگو ید

که منیداند آیا واجد معرفت هست یا خیر)Sosa,2009: 166( .

 :2-4-5پاسخ سوسا
سوسا در مقام دفاع از رو یکرد برو نگرایی در پاسخ به این نقد به دو مسئله اشاره میکند:
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 .1اصل  MRاز مقدمات فوق حاصل منیشود .حاصل این مقدمات آن است که فرد باید دلیل خویب برای باور
ن
چنی دلییل بیابد.
خود داشته باشد .در حایل که الزم نیست خودش را واجد
 .2برو نگرایان در موضع افرادی نیستند که منیدانند آیا واجد معرفت هستند یا خیر  ،بلکه در این رو یکرد نیز فهم
ن
داشت دلیل نیست بلکه به اعتماد ما به قوای باورساز بستگی دارد .به
معرفت اتفاق میافتد اما این امر در گرو
عبارت دیگر الزم است

که به منبع معرفت خود معرفت داشته باشم ،نه خود معرفت)Ibid : 167-171( .

با توجه به نکایت که اشاره شد ،پذیرش برو نگرایی از جانب سوسا امری قطعی است .اما موضع سوسا در مقابل
از مموع آراء سوسا میتوان استنباط کرد که تعر یف وی از درو نگرایی
درو نگرایی به تأمل بیشتری نیاز دارد .ج
متفاوت از تعار یف موجود است ،به حنوی که با رو یکرد برو نگرایی قابلمجع بوده و نظر یۀ سومی را در اینباره

پیشهناد میدهد.

 :5-5تعریف جدید سوسا از درونگرایی
درو نگرایی در معنای جدید خود ،در ارتباط با یک مفهوم کلیدی یعین منظر معرفیت 36تعر یف میشود .برای
ن
شنایس سوسا الزم است معرفت را از نظر سوسا ترسمی کنمی:
تبیی معنای منظر معرفیت در معرفت
ِ
 :1-5-5فضایل عقالنی
نگرش سوسا با نظر یۀ وثاقتگرایی به معنای عام آن متفاوت است .سوسا مانند دیگر برو نگرایان توجیه باور را
تابعی از اعتمادپذیری فرایندهای شکلگیری باور میداند .اما در مواجهه با این سؤال که کدام یک از فرایندهای
باورساز را میتوان قابل اعتماد دانست ،مفهوم فضایل عقالین را مطرح میکند .از نظر سوسا  فضیلتهای
عقالین قوایی باو رساز هستند که در حوزۀ گزارههای  Fو در شرایط Cبه تولید باورهایی گرایش دارند که میزان
صدق آن بیشتر از کذب آن است .به عبارت دیگر حتت شرایط ن
معی و در حمدودهای مشخص از گزارهها ،این
قوا باورهای صادیق تولید میکنند)Sosa, E., 1991: 234( .

سوسا با استفاده از مفهوم فضایل عقالین ،ساختار معرفت را ن
تبیی میکند .از دیدگاه سوسا ،معرفت ،باوری
است که از طر یق قوای عقالین به دست آمده باشد و عبارت است از باور صادق مناسب 37.بنابراین نیازی
نیست به دنبال توجیه باور به حنوی که درو نگرایان جستجو میکنند ،باشمی .معرفت به توجیه نیاز ندارد ،بلکه
نیازمند قوایی است

که فضیلت حمسوب میشوند)Bonjour, l., & Sosa,E, 2003: 156-157 ( .

 :2-5-5منظر معرفتی
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باورهای صادیق که از طر یق قوای فضیلتمند فاعل شناسا به دست میآیند ،معرفت حمسوب میشوند .این
درجه از معرفت از دیدگاه سوسا ،معرفت حیواین 38است .اما میتوان به مرتبهای باال تر از معرفت قائل شد که
سوسا آن را معرفت عقالین 39مینامد .معرفت عقالین ،معرفیت است که در آن فاعل شناسا ضمن کسب باور از
طر یق فضیلتهای شناختاری ،از قابل اعتماد بودن فضیلتهای خود نسبت به حمدودۀ شناخت و شرایط آن
نیز آ گاه است .برای مثال فاعل شناسایی که نسبت به حمدودۀ شناختاری قوۀ بینایی خود مانند نزدیکبیین یا
دو ربیین و نیز شرایط مناسب آن نسبت به بینایی خود مانند نور ،فاصله و اندازۀ مناسب آ گاه است ،از معرفت
عقالین برخوردار است .این معرفت درجه دوم یعین معرفت به قابل اعتماد بودن قوای باورساز ،منظر معرفیت نام
دارد .بهعنوان مثال فاعلشناسایی که میداند باورهای حافظهای او فقط در مورد باورهای مربوط به گذشته
نزدیک ،موثق و دارای اعتبار است ،از منظر معرفیت از فضیلت عقالین در خصوص حافظه برخوردار است.
()Sosa, E., 2007: 130-131& Sosa, E.,2009: 135

 :3-5-5مناسب بودن درونی
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اگر دروین بودن حاالت معرفیت را در یک معنای عام به آ گاهی فاعل و دستریس او به آن حاالت در نظر بگیرمی،
ن
شناخیت خود،
قوای
داشت منظر و معرفت درجه دو نسبت به حمدودۀ شناخت و دامنۀ
از دیدگاه سوسا
توانایی ِ
ِ
ِ
عنصر اصیل دروین در مناسب بودن معرفت خواهد بود .فاعل شناسا در مرتبۀ معرفت عقالین نسبت به کیفیت
ایادکنندۀ باورش ،قابل اعتماد است و  میتواند باورهایی را تولید
فرایند باو رساز خود آ گاهی دارد .او میداند قوۀ ج
کند که در این حوزۀ خاص و حتت شرایط ن
معی باورهایی صادق هستند .در نتیجه بهحنو دروین از منابع معرفیت
خود مطلع است .به عبارت دیگر دروین بودن معرفت ،نایش از حالت آ گاهانۀ ذهن فاعل شناسا نسبت به قابل
اعتماد بودن فضیلتهای شناختاری او در شرایط  Cو حمدودۀ
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گزارههای  Fخواهد بود)Sosa, 1991: 285( .

نتیجهگیری
سوسا را به طور قطع باید از معرفتشناسان برو نگرا تلیق کرد ،ز یرا به صراحت از موضع درو نگرایی کنارهگیری
میکند و در منازعۀ میان این دو رو یکرد ،از برو نگرایی دفاع میکند .اما مهانطور که اشاره شد میتوان نشانههایی
بر گرایش نظر یۀ او به درو نگرایی در معنایی جدید که به خود سوسا اختصاص دارد ،مشاهده کرد .سؤایل که
در اینجا مطرح میشود این است که آیا میتوان نظر یۀ سوسا را یک نظر یۀ ترکییب از برو نگرایی و درو نگرایی
معرفیت دانست یا خیر؟   
آنچنانکه از تعار یف ذکرشده در ابتدای این نوشتار فهمیده میشود ،تقابل میان درو نگرایی و برو نگرایی نسبت
به مسئلۀ توجیه یک تقابل حقییق است و به درون و بیرون ذهن فاعل شناسا باز میگردد .اما میتوان با
آنه که در
ارائۀ تعر ییف جدید از درو نگرایی معرفیت ،توجیه را بر اساس دو مؤلفۀ بیروین و دروین  تعر یف منود .چ

معرفتشنایس فضیلتحمور سوسا به عنوان درو نگرایی معرفیت پیشهناد شده است ،رو یکرد متفاویت نسبت به
ن
پیشی است .وجه متایز معنای مورد نظر سوسا با درو نگرایی رایج در متعلق حاالت دروین است  .
درو نگرایی

رو یکردهای درو نگرا توجیه باور را در گرو  معرفت به دالیل توجیهساز باور میدانند .در حایل که سوسا معتقد
ً
است نیازی به معرفت نسبت به دالیل توجیهکننده نیست .بلکه اساسا توجهیی در میان نیست تا معرفت به
آنه وجود دارد باورهای مناسیب است که ارزش معرفیت خود را مدیون فضیلتهای معرفیت
آن مطرح باشد .چ

میباشد .توجه فاعل در این مرحله به وضعیت مطلوب این فضایل معرفیت عالوه بر اینکه باور فرد را به سطح
معرفت عقالین ارتقاء می خ
ن
تأمی میکند .بر این اساس میتوان پیشهناد سوسا
بشد ،مؤلفۀ دروین معرفت را نیز
را برای در کنار هم قرار دادن این دو رو یکرد ،قابل قبول تلیق کرد.
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1. Internalism

پینوشتها

2. Externalism
3. Intellectual Virtue
4. Epistemic PersPective
5. Internal APtness
6. Awareness
7. Accessibility
8. Epistemic Deontology
9. By reflection
10.Immediately
11.Conscious mental states
12.Accessible
13.Goldman
14. Epistemic Deontology
15.Normative
16. Natural
17.Reason
18. Cause
19.Epistemic Praise or blame
20.Evidentioalism
21. Evaluative
22.Regulative
23. Armstrong
24. Thermometric
25. Nozick
26.Tracking Truth
27. Dretsk
28. SuPervenience
29. Evaluative
30.Self-evidence
31.Epistemic coherence
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32. Present – moment justification
33.Personal – aetiology justification
34.Social – aetiology justification
35.Meta – Epistemic Requirment
36.Epistemic Perspective
37.True Apt Belief
38.Animal knowledge
39.Intellectual knowledge
40.Internal aptness
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