()1

ي
نقدي بر انسجامگراي

تُ
ضيچبضز يفَمِض ى

()2


تطخوِ :هحوّس سًيسيهْط

چكيده
تُ  ،پطٍفسَض فلسفِ زض زاًطگبُ آيٍَا است  .اٍ زض ايي همبلِ،
يَمِض ى
آلبي ضيچبضز ف
استسالل هيوٌس وِ ّط تالضي ثطاي تًطيف ثبٍض هَخِّ ثط حست اًسدبم هيبى ثبٍضّب،
ثب هطىالتي اسبسي ضٍثطٍ است .يه ًهطيِّي اًسدبم ،ثطاي آىوِ لبثل لجَل ثبضس،
ثبيس زضًٍي گطايي ضا ثپصيطز ،اهّب قطفساض ًهطيِّ ي اًسدبمً ،وي تَاًس تفسيط هًمَلي اظ
زستطسي هب ثِ ثبٍضّبي ذَزهبى ،اضايِ وٌس  .يالٍُ ثط ايي ،حتّي اًسدبم ًسجتبً لَي
ًيع ،ثِ نبّط ثطاي تَخيِ ثبٍضّبي هب ًِ ،وبفي است ٍ ًِ الظم.
واژگان كليدي
اًسدبمگطايي؛ هجٌبگطايي؛ ثطًٍيگطايي؛ زضًٍيگطايي؛ تَخيِ؛ غسق.

 استبزيبض زاًطگبُ تطثيت هسضّس.
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يىي اظ اهيسثرص تطيي تالش ّب ثطاي آى وِ ّن اظ ضىّبويّت (ّ ٍ )3ن اظ تسلسل ثبقلِ

تَخي است .
ُ
تَخيِ )4(،ثسٍى پصيطفتي هجٌبگطايي )5( ،اختٌبة ٍضظينً ،هطيِّ ي اًسدبم( )6زض ثبة
قطفساض ًهطيِّي اًسدبمّ ،وبًٌس هجٌبگطا ،هًوَالً هيپصيطز وِ تٌْب ثبٍضّبي هَخِّ هي تَاًٌس
سبيط ثبٍضّب ضا تَخيِ وٌٌس ،اهّب ثط ذالف هجٌبگطاّ ،نچٌيي انْبض هيزاضز وِ تٌْب چيعي وِ
ي زيگطي اظ ثبٍضّبست  .ذبم تطيي ٍ
هي تَاًس يه ثبٍض ضا تَخيِ وٌس ،هدوَيِ
غيطلبثللجَلتطيي ضٍايتِ ًهطيِّ ي اًسدبم ،زضستي استسالل زٍْضي ضا ،زستِ ون ظهبًي وِ
حلمبتِ زٍْض ،ثِ اًساظُ ي وبفي ظيبز ثبضٌس ،ثِ سَْلت ،تػسيك هيوٌس[ .ثط قجك ايي ضٍايت ]،
ة
هي هيتَاًن ثبٍض ذَز ثِ  Pضا ثب تَسّل ثِ  ٍ ،Eثبٍض ذَز ثِ  Eضا ثب تَسّل ثِ  ٍ ،Fثبٍض ذَز ُ
 Fضا ثب تَسّل ثِ  ٍ ،Gثبٍض ذَز ثِ  Gضا ثب تَسّلِ هدسّز ثِ  Pتَخيِ وٌن  .قطفساضاى ضٍايت
يبلِوبًِتط ًهطيِّ ي اًسدبم ،ذبقط ًطبى هي وٌٌس وِ ايي ثطزاضت وبضيىبتَضي اظ ًهطيِّ

ي

اًسدبمٍ ،الًيّتي ضا ًبزيسُ هي گيطز؛ يًٌي ،اًىبض ٍيژُ ي ايي ًهطيِّ ًسجت ثِ هفَْم تَخي

ُ

ذكّي )7(،ثِ سَز يه ثطزاضت ول گطايبًِ اظ تَخيٍِ )8(.لتي هيوَضين ثبٍضي ضا اظ ضّگصض
ًطبى زازى اًسدبم آى ثب سبيط ثبٍضّب تَخيِ وٌينّ ،طگع هستميوبً ثِ  Pثِ يٌَاى تٌْب حبهي ٍ

هؤيّس ذَز (آىگًَِ وِ زض هثبل ثبال چٌيي ثَز ) تَسّل ًويخَيين ،ثلىِ تالش هي وٌين ثبٍض
ذَز ضا ثِ  Pثب تَسّل ثِ قطيمي وِ  Pثب سبيط لؿبيبيي وِ ثِ آىّب ثبٍض زاضين ـ هبًٌس S ،R ،Q
ٍ  Tـ اًسدبم زاضز ،هَخِّ سبظين .هب ثبٍض ذَز ضا ثِ  Qثب تَسّل ثِ اًسدبم آى ثب T ٍ S ،R ،P

تَخيِ هي وٌين ٍ ثبٍض ذَيص ضا ثِ  ،Sاظ قطيك ًطبى زازى اًسدبم آى ثب  T ٍ R ،Q ،Pهَخِّ
هيسبظين ٍ ّىصا.
هسلّوبً ضٍايتّبي هتفبٍت ثسيبضي اظ ًهطيِّي اًسدبم زض ثبة تَخيِ([ )9اظ ايي پس ،ثطاي
اذتػبضً« :هطيِّي اًسدبم تَخيِ»] ٍخَز زاضز .ثطذي قطفساضاى اًسدبم گطاييً ،هطيِّ ي ذَز
ضا ثِ ثبٍضّبي تدطثي ،هحسٍز هي وٌٌس ،اهّب زيگطاى ،ثطاي ظيطهدوَو ُ اي اظ ثبٍضّبًَ ،يي
خبيگبُ هًطفتي هوتبظ زض ًهط هي گيطًس وِ اًسدبم ،تٌْب هٌجى تَخيِ آىّب است .زض ايي همبلِ،
هي آضاي ذَز ضا ثِ اًسدبم گطايي هحؽ( )10هحسٍز سبذتِ ،ثط ًبزضستي آى ،استسالل ذَاّن
وطز .اًسدبمگطايي هحؽ ،يجبضت است اظ ايي زيسگبُ وِ ثبيس توبم ثبٍضّب
اًسدبم آىّب ثب سبيط ثبٍضّب تَخيِ وطز.

ضا ثط حست

ًمسي ثط اًسدبمگطايي

175

اٍّليي گبم ثطاي اضظيبثي ًهطيِّ ي اًسدبم ،آى است وِ هسافى ايي ًهطيِّ ضا ٍازاض سبظين تب
هًيبضّبيص ضا ثطاي اًسدبم ٍ تػَّضش ضا اظ غسق ،ضٍضي سبظز ٍ ًحَُ ي تٌبست آى زٍ ضا
تجييي وٌس .ضبيس قجيًيتطيي ًهطيِّي غسق وِ ثب ًهطيِّ ي اًسدبم تَخيِّ ،ن ذَاًي زاضز،

«ًهطيِّي اًسدبم زض ثبة غسق »([ )11اظ ايي پس ،ثطاي اذتػبض ً« :هطيِّ ي اًسدبم غسق »]
ثبضس ،اهّب زض همبم استسالل يليِ ًهطيِّ ي اًسدبم تَخيًِ ،ويتَاى غطفبً ّوطاّي ايي زٍ ًهطيِّ

ضا فطؼ وطز .ثب ايي حبل ،ايي زٍ زيسگبُ ،زض پبضُاي اظ هًؿالت ،هطتطن ّستٌس.
آضىبضتطيي ًگطاًي زض ذػَظ ًهطيِّ ي اًسدبم غسق ،آى است وِ ّيچ هفَْهي اظ
اًسدبم ،وِ تب وٌَى پطٍضاًسُ ضسُ است ،اهىبى زٍ ًهبمِ ثِ لحبل زضًٍي ،هٌسدن ٍ سبظگبض
اظ ثبٍضّب ضا وِ زض ييي حبل ،ثب يه زيگط ًبسبظگبض ثبضٌس ،ضز ًويوٌس .ثِ ًهط هي ضسس وِ
ايي هًؿل ،قطفساض ًهطيِّ ي اًسدبم غسق ضا ٍازاض هي سبظز وِ يب اظ اغل يسم تٌبلؽ زست
ثىطس يب هفَْم غسق ضا هفَْهي ًسجي ثساًس  .اظ آىخب وِ غبلت قطفساضاى ًهطيِّي اًسدبم ،ثِ
اًساظُي ّط وس زيگطي ،اظ اغل يسم تٌبلؽ ،خبًت زاضي هيويىز ،احتوبالً هًمَل تطيي ضكّ
ثسيل ،آى است وِ ًسجي ثَزىِ غسق ضا ثپصيط ىز  .ثِ تًجيط زليكً[ ،سجي ثَزىِ غسق ،ثِ ايي هًٌب
است وِ] ًجبيس اظ غسق يه لؿيِّ [ثِ غَضت هكلك] سري گفت ،ثلىِ ثبيس غطفبً اظ غسق
آى ًسجت ثِ يه ًهبم هفطٍؼ اظ ثبٍضّب غحجت وطز ،ثب ايي فطؼ وِ هي تَاى ثِ ّوبى
اًساظُاي وِ ًهبمّبي ثبٍضّب ضا اظ ّن تفىيه هي وٌين ،هفبّين هتًسّز ًسجي ضسُ ي غسق ضا
اظ ّن خسا سبذت.
ي
ايي ًسجي وطزى افطاقي غسق ،ثب يه شٌّيّت افطاقي ،زض ذػَظ تَخيِ ،ثط پبيِ
ًهطيِّي اًسدبم تَخيِّ ،ن سٌگ است .ثِ ًهط هيضسس وِ هب هي تَاًين ثبٍض ثِ ّط لؿيِّ اي ضا
تَخيِ وٌين ،هططٍـ ثط آى وِ سبيط ثبٍضّبيوبى ضا ثِ گًَِ اي «اًتربة »( )12وٌين وِ اظ
ثياًسدبهي ،اختٌبة ٍضظين  .ثِ ًهط هيضسس وِ «گعيٌص»( )13هيبى ًهبمّبي ثبٍضّب ،وبهالً ٍ
والً زل ثرَاّبًِ( )14هيضَز .ثطّبى ذلفي وِ اظ سَي يه فيلسَف ،اضايِ هي ضَز ،غبلجبً
ًتيدِ ي مقلَة ٍ ذَضبيٌس زيسگبُ فيلسَف زيگطي ذَاّس ضس ٍ هكوئٌّبً ثسيبضي اظ

فيلسَفبى هًبغط ،ثب آغَش ثبظ ،ايي شٌّيّت افطاقي ضا زض ذػَظ هفَْم تَخيِ ،هي پصيطًس .
ي هًؿل «گعيٌص »
يالٍُ ثط ايي ،آًبى ثط تَغيف هي اظ هًؿِل هَضز ثحث ،ثِ هثبثِ
ي ،ايتطاؼ هيوٌٌس .هوىي است آًبى ذبقطًطبى سبظًس
زلثرَاّبًِ زض هيبى ثبٍضّب ،ثِ زضست

176

 ،ضوبضُي  ،1ثْبض ٍ تبثستبى 1382

وِ :ذَضجرتبًِ هب ثِ آى اًساظُ وِ ذَز ضا هلعم ثِ زاضتي ثبٍضّب هي يبثين ،آى ّب ضا اًتربة
ًويوٌين .ثٌبثطايي ،هب ثب هًؿل حل ًبضسًي العام ثِ گعيٌص غيطزل ثرَاّبًِ زض هيبى ًهبم ّبي
غيطهتٌبّي اظ ثبٍضّب ،وِ [ّط وسام] زض زضٍى ذَز ،هٌسدن ّستٌس ،ضٍة ُ ضٍ ًيستين  .تػوين
ٍالًي هب ،تػويوي است زض ثبة اِيوبل (هًوَلي) اغالحبت ًسجتبً خعيي زضٍى يه ًهبم وِ
اظ لجلٍ ،خَز زاضتِ ٍ ّستِ ي آى ،تغييط ظيبزي ًوي وٌس  .قطفساض ًهطيِّ ي اًسدبم ،احتوبالً
اهىبى ٍخَز ًَو زيگطي اظ هَخَزات ضا ـ ثب ىنبم اسبسبً هتفبٍتي اظ ثبٍضّب ،وِ ّوِ ي آىّب
زض سبيِي يهزيگط ،تَخيِ هيضًَس ـ ثسٍى اوطاُ ،تدَيع هيوٌس.
ثب ايي حبل ،هًؿل خسّي تطي ٍخَز زاضز؛ يًٌي هًؿل تسلسل )15( ،وِ ّن ًهطيِّ ّبي
اًسدبم غسق ٍ ّن ًهطيِّ ّبي اًسدبم تَخيِ ،ثب آى ضٍثطٍ ّستٌس ّ .وَاضُ ثِ ًهط هي ضسيسُ

است وِ يه ًهطيِّ ي اًسدبم غسق ،ثِ زليل تسلسل ثبقلِ هتبفيعيىي ،ثِ هًٌبي ٍالًي ولوِ،
وبهالً ًبهًمَل است .غسق  Pهيثبيس ًسجت ثِ ًهبهي اظ ثبٍضّب ،هثالً  S ٍ R ،Q ،Pهًيّي ضَز.
غسق ً Pسجت ثِ آى ًهبم ،يجبضت است اظ اًسدبم ايي ثبٍضّب .اهّب ثِ ًهط هي ضسس وِ ًفْس
انْبض ايي ًهطيٍِّ ،خَز ثبٍضّب ضا اهطي هًلَم ٍ غيطپيچيسُ ،تلمّي هي وٌس .ثب ايي حبل ،ثب فطؼِ
[زضستي] ايي ًهطيِّ ،غسقِ ايي هكلت وِ هي ثِ  Pثبٍض زاضم ،هي ثبيس ذَزش ثط حست
اًسدبم ،تًطيف ضَز؛ احتوبالً [ثط حست] اًسدبم هيبى ثبٍضّبي يؿَ يه هدوَيِ وِ ضبهل

ايي فطاثبٍض( )16وِ «هي ثِ  Pثبٍض زاضم» گطزز .اظ سَي زيگط ،ايي فطاثبٍض هي وِ «هي ثِ  Pثبٍض
زاضم» ،فمف ٌّگبهي غبزق است وِ فطا ـ فطاثبٍضّب ( )17ثِ ًحَ شي ضثكي  ،هٌسدن ثبضٌس  .اهّب
چگًَِ ثِ پبيبًِ ي ايي تسلسل هي ضسين تب آىوِ ،ثِ غَضت ثبلفًل ،هجٌبي غسق ثبضس؟ هي زض
ٍالى ،فبلس تًساز ًبهحسٍزي اظ فطاثبٍضّبيي وِ ثِ ًحَ فعايٌسُ اي پيچيسُتط هي ضًَسّ ،ستن .
(پس اظ حتّي سِ يب چْبض هطتجِ اظ هطاتت فطاثبٍضّب ،هطتّت ًگبُ زاضتي آى ّب [زض شّي ] ثسيبض
هطىل ذَاّس ثَز) ٍ .حتّي اگط زاضتي تًساز ًبهحسٍزي اظ فطاثبٍضّبي پيچيسُ ٍ پيچيسُ تط،
مهىي ثبضس ،ضٍضي ًيست وِ ايي اهط ،ضاُ حلّ ضؾبيتثرطي ضا ثطاي هًؿل تسلسل ،فطاّن
آٍضز ،ظيطا تب ظهبًي وِ تسلسل ،پبيبى ًپصيطز ،هجٌبيي( )18ثطاي غسق ًرَاّين يبفت.
اگط يه ًهطيِّ ي اًسدبم غسق ،ثب يه تسلسل ثبقل ٍخَزضٌبذتي هَاخِ ثبضس ،يه
ًهطيِّي هًطفتضٌبذتي اًسدبم(( )19وِ هثالً ثب يه ًهطيِّي هكبثمت غسق )20( ،تطويت ضسُ
است) ثب يه تسلسل ثبقل هًطفت ضٌبذتي ضٍثطٍ ذَاّس ثَز  .تمطيجبً توبم قطفساضاى ًهطيِّ ي
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اًسدبم ،ثِ غَضت غطيح يب ؾوٌي ،ضٍايتي اظ زضًٍي گطايي ( )21ضا هي پصيطًس  .ثِ تًجيط ًِ
چٌساى زليك ،آًبى هي پصيطًس وِ ضطايفِ تًطيف وٌٌسُ ي هَخِّ ثَزىِ يه ثبٍض ،ضطايكي
ّستٌس وِ زاضًسُ ي آى ثبٍض ،ثِ آى ّب [ثِ غَضت ثبلفًل ] زستطسي زاضز يب هوىي است

زستطسي( )22زاضتِ ثبضس .اييوِ ثبٍضّبي هي ،ثبلفًل هٌسدن ثبضٌس ،ثطاي تَخيِ آى ّب وبفي
ًيست .ثلىِ هيثبيس اظ ايي اًسدبم ،آگبُ( )23ثبضين يب حزّالل استًساز ٍ لبثليّت آگبُ ضسى ضا

زاضتِ ثبضين .ثطاي هثبل ،هوىي است هيٍ ،اخس هدوَيِ ي پيچيسُ اي اظ ثبٍضّبي ضيبؾيّ اتي
ثبضن وِ زض ٍالى ،هٌسدن ّستٌسٍ ،لي اگط اظ ّط گًَِ ضاثكِي هٌكمي يب احتوبالتي هيبى ايي
ثَض ،ثطاي هي هَخِّ ّستٌس،
ثبٍضّب ثي اقّالو ثبضن ،هكوئٌّبً ايي فطؼ وِ ثبٍضّبي هع
غيطلبثللجَل ذَاّس ثَز  .اهّب قطفساض ًهطيِّ ي اًسدبم ،چگًَِ هي تَاًس زستطسي هب ثِ
ثبٍضّبيوبى ٍ اًسدبم هيبى آى ّب ضا زليمبً زضيبثس؟ هوىي است وسي ثىَضس زض چبضچَة
ًهطيِّي اًسدبم ،ثبلي ثوبًس ٍ هًتمس ثبضس وِ تَخيِ هب ثطاي ايتمبز ثِ ايي

وِ ثبٍض ذبغّي

زاضينّ ،وبى آگبّي هب اظ اًسدبم هيبى فطاثبٍض هب ثِ ايي وِ ثِ  Pثبٍض زاضين ٍ سبيط ثبٍضّب [ي
هب] است .اهّب زض ايي غَضت ،هيثبيس اظ اًسدبم هيبى فطاـ فطاثبٍض ذَز ثِ ايي وِ زض ٍالى،
فطاثبٍضي ثِ  Pزاضين ٍ سبيط ثبٍضّبيوبى آگبُ ضَين ٍ ايي تسلسل ،ثِ غَ ضت پبيبى ًبپصيط،
ازاهِ هييبثس.
يىي اظ هَ ضىبفبًِ تطيي زفبوّب اظ ًهطيِّي اًسدبم تَخيِ زضثبضُ ي ثبٍضّبي تدطثي ،اظ
()24
سَي لَضًس ثًَدَض زض وتبة سبذتبض هًطفت تدطثي  ،فطاّن آهسُ است ( Bonjour,
 .)1985ثًَدَض ،وِ يه زضًٍي گطاي پط ٍ پب لطظ است ،ثِ ذَثي اظ ايي هى ؾل ،آگبّي

زاضز ٍ زض پي آى است وِ اظ قطيك احتدبج ثط ًيبظ قطفساض ًهطيِّ ي اًسدبم ثِ يه فطؼ
ضٌبذتي )25(،ثِ حلّ ايي هًؿل ثپطزاظز  .ايي فطؼ ضٌبذتي ،يجبضت است اظ ايي فطؼ وِ
ثبٍضّبي هي زضثبضُ ي آى چِ ثساى ثبٍض زاضم[ ،يًٌيّ ،وبى فطاثبٍضّبي هي ] زضست ّستٌس،
ٍلي ظهبًي وِ گطز ٍ غجبض فطٍ ًطيٌس ،ثًَدَض ،هي ثبيس اشيبى زاضز وِ ثبٍض سبظًسُ ي ايي
فطؼ ،يه ثبٍض غيطهَخِّ است  .هوىي است اٍ ايتطاؼ وٌس وِ ايي ،زض شات يه فطؼ
ًْفتِ است وِ پطسص ّبيي زض ثبة تَخيِ ضا ثبظ پس ظًس ٍ .لي ثيتطزيس ،ضرع ضىّبن ثِ
ايي ضاحتي اظ پطسيسىِ پطسصِ آضىبض ا شيضثف زض ذػَظ خبيگبُ هًطفتي ثبٍض هي ثِ ايي وِ
ايي ثبٍضّب ضا زاضم ،هٌػطف ًوي ضَز ٍ .ثِ ًهط هي ضسس وِ ذَز ثًَدَض ،زض هَالًي وِ
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ٍالىثييتط است ،تطريع هي زّس وِ ًهطيِّي اًسدبم اٍ ،ثِ ؾويوِي زضًٍيگطايي ،ثِ يه
ضىّبويّت خبهى ٍ ولّي زض ذػَظ ثبٍض تدطثي هياىخبهس (.)bonjour, 1985, 105
وَتبُ سري آىوِ اگط ثرَاّين ًهطيِّ ي اًسدبم ضا ثپصيطين ،ثْتط است زضًٍي گطايي ضا
وٌبض ثگصاضين؛ اهّب زض ايي غَضت ،ضٍضي ًيست وِ چِ اًگيعُ اي ثطاي قطفساضي اظ ًهطيِّ ي
اًسدبم ذَاّين زاضت ،ثِ ٍيژُ ٍلتي ضٍايتّبي سطضاستتط ثيطًٍي گطايي (( )26ثطاي هثبل،

ايتوبزگطايي)( )27اظ هَاخِْ ثب ثطذي اظ زيگط هًؿالتي وِ اًسدبم گطايي ثب آى ضٍثطٍست (ٍ
پس اظ ايي ،ضطح زازُ هيضَز) هػَى ّستٌس.
حتّي اگط هًؿل تسلسل ،وِ اًسوي لجل ،تَؾيح زازُ ضس( ،ثطاي هثبل) اظ قطيك تطويت
يه هًطفتضٌبسي ثيطًٍيگطا ثب ًهطيِّي اًسدبم تَخيِ ثطقطف گطزز ،هًؿالت فٌّي ثيضوبض
زيگطي فطاضٍي زفبو اظ ايي زيسگبٍُ ،خَز زاضز  .غبلت ايي هًؿالت ،هطتول ثط پطٍضاًسى
يه هفَْم لبثل لجَل اظ اًسدبم ّستٌس  .ثًَدَض زض وتبة سبذتبض هًطفت تدطثي  ،استسالل

هيوٌس وِ قطفساض ًهطيِّ ي اًسدبم هي ثبيس ثط اّوّيّت ضٍاثف احتوبالتي( )28هيبى ثبٍضّب تأويس
ٍضظز .اًسدبم هٌكميِ غِطف ،ثيص اظ حس ،ؾًيف است  .هيتَاى هدوَيِي هٌكمبً سبظگبضي

 .ثًَدَضّ ،ن چٌيي انْبض هي زاضز
اظ ثبٍضّب زاضت وِ ّيچ ضثكي ثب ّن ًساضتِ ثبضٌس
( )Bonjour, 1985, 97وِ الظم زاًستي ايي ضطـ وِ «ّط ثبٍضي ،زضٍى يه ًهبم اظ ثبٍضّب،
اظ سبيط ثبٍضّب لبثل استٌتبج ثبضس» ،ضطقي ثيص اظ حس ،لَي ( )29است؛ ضبيس ثِ ايي زليل وِ زض
ًهط اٍ ،ثطآٍضزُ سبذتي چٌيي ضطقي ،ثيص اظ حس ،زضَاض ذَاّس ثَز  .ثب ايي حبل ،زض ٍالى،
ضبيس ثطآٍضزُ سبذتي چٌيي ضطقي ،زستِ ون ثطاي وسي وِ ثِ لسض وبفي ثرت يبض است وِ

ثب هفَْم استلعام هبزّي( )30آضٌب ٍ هستًسّ اًدبم استٌتبجّبي ضٍضي ٍ ٍاؾح است ،ثسيبض آسبى
ثبضسّ .ط گبُ هي ثِ  Q ٍ Pثبٍض زاضتِ ثبضن ،ثبٍض ذَاّن زاضت وِ  ،Pثِ استلعام هبزّي،

هستلعم  Qاست ٍ  ،Qثِ استلعام هبزّي ،هستلعم  Pاست .اهّب زض ايي غَضت ،ثبٍض هي ثِ  ،Pاظ
ثبٍضّبي زيگط هي (يًٌي ثبٍض ثِ  ٍ Qثبٍض ثِ اييوِ  Qهستلعم  Pاست ) ٍ ثبٍض هي ثِ  ،Qاظ
ثبٍضّبي زيگط هي (يًٌي ثبٍض ثِ  ٍ Pثبٍض ثِ ايي وِ  Pهستلعم  Qاست) ًتيدِ هي ضَز ٍ ثبٍض
هي ثِ ايي وِ  ،Pثِ استلعام هبزّي ،هستلعم  Qاست ،اظ سبيط ثبٍضّبي هي (يًٌي ثبٍض ثِ )Q ٍ P
ًتيدِ هيگطزز .اهّب ضٍضي است وِ هبزام وِ ثبٍضّبي هي ،هٌكمبً سبظگبض ثبضٌس ٍ هي
هٌككزاًي ثبضن وِ استلعام هبزّي ضا هي فْون ،هي ثي تطزيس ّوبى ضطقي ضا وِ زض ًهط ثًَدَض
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ثطآٍضزُ سبذتي آى ،ثِ زليل فطؼ گطفتي هفَْهي لَي اظ اًسدبم ،ثيص اظ حس ،زضَاض است،
ثطآٍضزُ ذَاّن سبذت .ايي ٍالًيّت قٌعآهيعي است وِ ًهبمّبيي اظ ثبٍضّب وِ زض آىّب ّط
ثبٍضي اظ سبيط ثبٍضّب ًتيدِ ضَز ،ثِ ضاحتي زض زستطس ّستٌس  .زض ٍالى ،وبض زضَاضتط ،آى
است وِ ًهبمّبيي اظ ثبٍضّب ضا ثيبثين وِ زض آىّب ضٍاثف احتوبالتي غيطاستٌتبخي ظيبزي (هيبى
()31
ثبٍضّب) ثطلطاض ثبضس.
ثطذي قطفساضاى ًهطيِّ ي اًسدبم ،هيوَضٌس تب ثب ضٍي آٍضزى ثِ اًسدبم تجييي گط )32( ،ثِ
هثبثِي يىي اظ هْن تطيي اًَاو اًسدبم وِ ثبيس ثِ ٍسيلِ ي يه ًهبم اظ ثبٍضّب هحمّك گطزز،
ًَو شيضثكي اظ اًسدبم ضا وِ ثطاي تَخيِ ،هَضز ًيبظ است« ،استحىبم ثرطٌس» .ثط ايي اسبس،
هثالً هوىي است گفتِ ضَز وِ يه ثبٍض ،زض غَضتي تَخيِ هي ضَز وِ ثب هدوَيِ اي اظ
ثبٍضّب ـ وِ زض آىّ ،ط ثبٍض ،زض همبيسِ ثب ٍؾًيّتي وِ ثبٍض هعثَض زض ًهبم زيگطي اظ ثبٍضّب
لطاض گيطز« ،ثِ ًحَ ثْتطي» تجييي هيضَز يب [ثبٍضّبي زيگط ضا] تجييي هيوٌس ـ ّناٌّگ ثبضس .

تفسيط چٌيي زيسگبّي ،ضسيساً ثط هًيبضّبيي وِ ثطاي تًييي «تجييي ذَة»( )33پيطٌْبز هيضَز،
()34
استَاض است؛ هًيبضّبيي وِ زض ظهيٌِ ي هَضز ثحث ،ضبهل اضخبو ثِ غسق تجييي وٌٌسُ ّب

ًجبضس .ثطاي هثبل ،هوىي است هي هسل هًطٍف ( D-Nاستٌتبخي ـ لبًَى ٍاض)(ّ )35وپل ( )36ضا
ّنچَى هسلي وِ سبذتبض غَضي يه تجييي ضا زاضا است ،تأييس وٌن ٍ [ثط اسبس آى ] هًتمس
ضَم ًهبهي اظ ثبٍضّب وِ ثْتطيي تجيييگطي ضا زاضزً ،هبهي است وِ زض آى ،ثيص تطيي تًساز
ثبٍضّب ثب ونتطيي تًساز تجيييّبي  D-Nتجييي گطزز .پطسص زيگطي وِ ثبيس پبسد زازُ ضَز،
شاهل قجمِ ي همبيسِايِ شيضثكي اظ ًهبمّبي ثبٍض است وِ ثِ آى ّب اضخبو هي ضَز  .آيب
ثبٍضّب هي ،ثبيس زض همبيسِ ثب ّط ًهبم هوىٌي اظ ثبٍضّب ،زض هَلًيّت ثْتطي لطاض زاضتِ ثبضس يب
غطفبً زض همبيسِ ثب ًهبم ّبيي اظ ثبٍضّب وِ هي نطفيّت شٌّي پصيطا ثَزى آى ّب ضا زاضم؟ (ىن :
.)Lehrer, 1974, 161
هوىي است اًسدبم تجييي گط ،زض آغبظ ّن چَى يه هًيبض شيضثف ثطاي تَخيِ ،ثِ ًهط
آيس ،ثِ ٍيژُ اگط ثِ ايي اًسيطِ توبيل زاضتِ ثبضين وِ چيعي ثِ يٌَاى استسالل ثط هجٌبي ثْتطيي
(ثطاي آضٌب يي ثب چبلص
تجيييّ )37(،ن چَى ثسيلي ثطاي استسالل استمطاييٍ ،خَز زاضز
ًَيسٌسُي همبلِ ًسجت ثِ ايي زيسگبًُ ،ه  .))Fumerton, 1980( :ثب ايي حبل ،زضن ايي

هكلت ،هْن است وِ هي ًويتَاًن ثب يه ًهطيِّي اًسدبم تجيييگط زض ثبة تَخيِ ،ثِ سبزگي
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ثطاي ذَزم ثبٍضّبيي ضا وِ ثِ سَْلت ،تَخيِ هي ضًَس ٍ هي تَاًن ثطاي آى ّب تجييي ّبي

ملجَلي ( )38ثيبثن ،زست ٍ پب وٌن  .ثبٍضّبي تجييي ضًَسُ ( )39ثبيس ثِ ًَثِ ي ذَز ،احتوبالً ثِ

خْت ايي ٍالًيّت وِ ثبٍضّبي زيگطي ضا ًيع تجييي هي وٌٌس ،تَخيِ ضًَس .اهّب زض ّط حبل ،آيب
ايي فطؼ ،لبثللجَل است وِ تَخيِ ّط يه اظ ثبٍضّبي ضوب ـ ثطاي هثبل ،ثبٍض ثِ ايي وِ ز ضز
هيوِطيس ـ غطفبً يجبضت اظ ايي ٍالًيّت ثبضس وِ ثبٍضّبي زيگط ضوب ضا تجييي هي وٌس يب ثِ

()40

ٍسيلِي آىّب تجييي هيضَز؟ چگًَِ ايي ًهطيِّ ،ثبٍضّبي هَخِّ ضا زض حمبيك تحليلي،
حمبيك تأليفي ؾطٍضي (( )41اگط چٌيي حمبيمي زاضتِ ثبضين ) ٍ لَايس استسالل )42( ،خبي
هيزّس؟ آيب چٌيي ثبٍضّبيي اسبسبً پصيطاي اًسدبم تجيييگط هيضَز؟ آيب يه ًهطيِّي اًسدبم
تجيييگط زض ّط حبل ،ثِ حلّ هًؿل ضيطِ اي شٌّيّت )43(،وِ لجالً ولّيّبت آى ثيبى ضس ،ووىي
هيوٌس؟ هكوئٌّبً اگط چيعي ضجيِ هسل تجييي  D-Nزضست هي ثَزّ ،يچ هطىلي زض پيطٌْبز

ًهبمّبيي اظ ثبٍضّب وِ ضطايف غَضيِ (الجتِّ ثِ استثٌبي غسق) تجييي وبفي( )44ضا زاضتِ ثبضس ـ

فبضٌ اظ هؿوَى ( )45آى ثبٍضّب ـ ًوي زاضتين  .اگط وسي هًيبضّبيي ًهيط خبهًيّت ( )46يب
سبزگي( )47تجيييّب ضا ّنچَى ضاّي ثطاي اًتربة هيبى تجيييّبي ثسيل ،ثِ وبض گيطز ،ضوب ثِ
ًبچبض ثب ًتبيح ؾسّ ضَْزيِ آضىبضي هَاخِ ذَاّيس ضس  .اگط زض پي هثبلي ثطاي يه ًهبم اظ
ثبٍضّب وِ ضَْزاً غيطلبثل لجَل ٍ ٍاخس حسّاوثط لسضت تجييي گطي ّستيسً ،گبّي ثِ ًهطيِّ ي
ازضان ثطولي( )48ثيبًساظيس .اهّب افعٍى ثط اييً ،يبظ ثِ تجييي ايي اهط زاضين وِ چگًَِ ًهطيِّ ي
اًسدبمِ تَخيِ ،هب ضا هدبظ هي زاضز وِ ثط اهَضي هبًٌس سبزگيّ ،ن چَى هًيبض همجَلي ثطاي
غسق ،تىّيِ وٌين .غبلجبً ًهطيِّّبي سبزُتط ـ ثط ذالف ًهطيِّ ّبي پيچيسُ ـ غبزق ّستٌس؛ ايي

ٍالًيّت ،يه ٍالًيّت هوىي است ٍ ثبٍض هي ثِ ايي ٍالًيّت ،غطفبً اظ قطيك اًسدبم آى ثب
زيگط ثبٍضّب هَخِّ ذَاّس ضس ً .ويتَاى غسق ايي ثبٍض ضا ،زض همبم زفبو اظ ًهطيِّ ي اًسدبم
تَخيِ ،غطفبً فطؼ وطز.
اًسدبم ،هتؿوّي ّط اهط زيگطي وِ ثبضس ،تمطيجبً توبم وسبًي وِ اظ زٍ ًهطيِّ ي اًسدبمِ
تَخيِ ٍ اًسدبمِ غسق ،خبًتزاضي هيوٌٌسّ ،وَاضُ فطؼ وطزُ اًس وِ اًسدبم ،ثِ ًحَ

حسّاللّي ،هتؿوّي سبظگبضي هٌكمي( )49است .هي ،پيصتط ،استسالل وطزم وِ ثِ هٌهَض فطاّن
آٍضزى يه هًيبض هفيس ثطاي تَخيِ ،زستطسي ثِ اًسدبم هٌكمي )50( ،وبض ثيص اظ حس ،سبزُ اي
استّ .نچٌيي ،هوىي است اًسدبم هٌكمي ،يه ضطـ ثيص اظ حس ،لَي ثطاي ثبٍض هَخِّ
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ثبضس .اًسحام ًِ ،تٌْب ضطـ وبفي ( )51ثطاي زاضتي يه ثبٍض هَخِّ ،وِ حتّي يه ضطـ الظم

()52

ّن ًيست .ضيچبضز فَلي( )53زض همبلِي «ثبٍضّبي هَخِِّ ًبسبظگبض»( ،ثِ ًحَ وبهالً زضستي ) ،ثب
تَسّل ثِ هثبل ّبي ضِجِ ثرتآظهبيي ،استسالل هيوٌس وِ هيتَاى ثِ ًحَ هَخّْي ،ثِ تًسازي
اظ لؿبيبً ،هيط  S ٍ R ،Q ،Pثبٍض زاضت ،ثِ گًَِاي وِ تطويت يكفي آىّب (يًٌي ٍ Q ٍ P :
 )S ٍ Rتٌبلؿي ضا تطىيل زّس ( .)Foley, 1979, 247-258اگط افطاز  Aتب  Jثرت ثطاثطي
ثطاي ثُطزى يه ثرت آظهبيي زاضتِ ثبضٌس ،هي تَاى ثِ ًحَ هَخّْي ،ثبٍض زاضت وِ
ثرتآظهبيي ضا ذَاّس ثبخت B ،ثرتآظهبيي ضا ذَاّس ثبذت C ،ثرت آظهبيي ضا ذَاّس

A

ثبذت J ٍ ...،ثرتآظهبيي ضا ذَاّس ثبذت ٍ ثِ ًحَ هَخّْي ،ثبٍض زاضتِ ثبضين وِ  Aيب  Bيب
 .... Cيب  Jثطًسُ ذَاّس ضس .لؿبيبيي وِ زض [ايي هثبل ] هتًلّك ثبٍضًسً ،بسبظگبضًس ٍ ثب ايي
حبل ،ثبٍض هي ثِ ّط يه اظ آى ّب ثبٍض هَخّْي است .ايي استسالل ،استسالل سبزُ اي است ،اهّب
للتِ ضَْزّبي قطفساضِ ًهطيِّي اًسدبم ضا ّسف هي گيطز .همسّهبت ايي استسالل ،آى گًَِ وِ
اظ استساللي وِ چٌيي ثبلمَُّ لبقى است ،اًتهبض هي ضٍز ،ضٍضي ًيستٌس .تًساز ضگفت آٍضي اظ
فيلسَفبى ،هيپٌساضًس وِ يه پبضازٍوس ثرتآظهبيي(ٍ )54خَز زاضز ٍ زض تدَيع ايي هكلت

وِ ضرػي زض ثبٍض ثِ ايي وِ ّط يه اظ ضطوت وٌٌسگبى زض ثرتآظهبيي ،ذَاّس ثبذت ٍ
يىي اظ آىّب ثطًسُ ذَاّس ضس ،ذكبيي ٍخَز زاضز

 .اهّب هي ّيچ گبُ زض ًيبفتن وِ ايي

پبضازٍوس ،چيست .چِ زليلي ثطاي اًىبض ايي هكلت ٍخَز زاضز وِ ثتَاى ثب لحبل ًتيدِ ي
ثرتآظهبيي ،ثبٍضّبي هَخِّ ًبسبظگبض زاضت؟
خبى پَالن ( )55زض همبلِ ي «ضاُحلّي ثطاي هسألِ ي استمطا » هي وَضس تب پبضازٍوس
ثرت آظهبيي ضا حل وٌس ( .)Pollock, 1984ضاّجطز اٍ آى است وِ ٍخَز يه زليل
نبّطي( )56ضا ثطاي اييوِ ثيبًسيطين شذع  Aزض ثرتآظهبيي ذَاّس ثبذت ،هسلّن ثگيطز؛
()57

زض حبلي وِ ذبقطًطبى هي وٌس وِ ّنچٌيي ،زاليل نبّطاً لَياي
ذَاّس ثبذت C ،ذَاّس ثبذت J ٍ ...،ذَاّس ثبذت ،زض زست زاضين .افعٍى ثط ايي ،هيزاًين
وِ اگط  J ٍ ...،C ،Bثجبظًس A ،ثطًسُ ذَاّس ضس .ثِ ايي تطتجيت ،هب زض هَلًيّتي ّستين وِ

ثطاي ثبٍض ثِ ايي وِ B

استسالل هًتجط غفحِي ثًس ضا ثط ايي هسّيب وِ  Aثرتآظهبيي ضا ذَاّس ثبذت ،البهِ وٌين:
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 Bذَاّس ثبذت.
 Cذَاّس ثبذت.
.
.
.
 Jذَاّس ثبذت.
اگط  Bثجبظز C ،ثجبظز J ٍ ...،ثجبظز ،آىگبُ  Aذَاّس ثُطز.
زض ًتيدِ A ،ذَاّس ثُطز.
چٌيي فطؼ هيضَز وِ زض زستطس ثَزىِ ايي استسالل ،ثب زليل اٍّليِّي هب ثط ايي وِ ثپٌساضين
ضرع  Aذَاّس ثبذت ،ثطاثطي هي وٌس ٍ زض ًتيدِّ ،يچ زليلي ثطاي ثبٍض ثِ ايي

وِ A

ذَاّس ثبذت ،ثبالتط اظ زليل ثط ثُطزى اٍ ،زض اذتيبض هب ًرَاّس گصاضت ! ثطاي هي هطىل است
وِ زضياثن چگًَِ هي تَاى چٌيي ضاُ حلّ پبضازٍوسيىبلي ضا ثطاي حلّ يه پبضازٍوس،
پصيطفت .حسّالل چيعي وِ هي تَاى گفت ،آى است وِ پَالن ،لبيسُ اي ضا فطؼ هي گيطز
وِ هسألِسبظ ثِ ًهط هي ضسس .ثطاي آىوِ ًتيدِي استسالل يبز ضسُ ضا ثِ گًَِ اي هَخِّ اظ
همسّهبت آى استٌتبج وٌين  ،هيثبيس زض ثبٍض ثِ تطويت يكفي هيبى  Bذَاّس ثبذت C ،ذَاّس
يه اظ
ثبذت J ٍ ...،ذَاّس ثبذت ،هَخِّ ثبضين[ .اهّب ] اثي وِ وسي ثِ ًحَ هَخِّ ثِ ّط
[لؿبيبي]  Bذَاّس ثبذت ٍ  J ...ذَاّس ثبذت ،ثبٍض زاضتِ ثبضس ،هستلعم هَخِّ ثَزى ثبٍض اٍ
ثِ اييوِ ّوِي آًبى (يًٌي  Bتب  )Jذَاٌّس ثبذتً ،رَاّس ثَز  .ثِ تًجيط ولّيتط ،استٌتبج ايي
هكلت وِ هي ثِ ًحَ هَخّْي ثِ [تطويت يكفيِ] « »Q ٍ Pثبٍض زاضم ،اظ ايي ٍالًيّت وِ ثِ ًحَ
هَخِّ ثِ  ٍ Pثِ ًحَ هَخِّ ثِ  Qثبٍض زاضم ،يه استٌتبجِ ثٍِؾَح هغبلكي ،ثِ ًهط هيضسس.
ليطض ،زض وتبة هًطفت  ،يه ًمضيِّ ي اًسدبم وبهالً پيچيسُ ضا زضثبضُ ي آىچِ آى ضا
تَخيِ وبهل هي ًبهس ،اضايِ هي زّس ٍ زض چبضچَة آى ،اظ «پبضازٍوس» ثرت آظهبيي ،ثحث
هيوٌس ( .)Lehrer, 1974زغسغِ ي اغلي اٍ ،آى است وِ ًطبى زّس چگًَِ ًهطيِّ

اش

هيتَاًس ثب ضَْز قجيًي )58(،هجٌي ثط اييوِ ًوي تَا ى وبهالً زض ثبٍض ثِ ايي وِ ّط يه اظ
ضطوتوٌٌسگبىِ ثرتآظهبيي ذَاٌّس ثبذت ،هَخِّ ثَز ،تَافك زاضتِ ثبضس  .اهّب زض خطيبى
اضايِي ايي هسّيب ،اٍ احتدبج هي وٌس وِ ضرػي وِ زض حسّ هكلَة ،ذطزهٌس است ٍ ياللِ
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زاضز ثبٍضّبي غبزق اٍ ثِ ثيص تطيي تًساز ٍ ثبٍضّبي وبشة اٍ ثِ ونتطيي تًساز ثطسس ،زض
ًهبم ثبٍضّبي ذَزٍ ،خَز ثبٍضّبي ًبسبظگبض ضا خبيع ًويضوبضز.
هي ،تطزيس زاضم وِ ليطض ،ثرَاّس ثط ايي هسّيب اظ قطيك هالحهِ ي ايي هكلت ،استسالل
وٌس وِ اگط هب ثبٍضّبيي زاضتِ ثبضين وِ هتًلّك ّبي آىّب ،زض وٌبض ّنً ،بسبظگبض ثبضٌس ،هب اظ
ٍخَز حسّالل يه ثبٍض وبشة ،هكوئي ضسُ اين ٍ زض ًتيدِ ،هسلّن ثگيطيس وِ زض تحمّك
حسّالل يىي اظ اّسافِ يه خَيٌسُي ايسُآلِ حميمتً ،بوبم هبًسُاين .اهّب ّوبىقَض وِ ذَز
ليطض ،هتصوّط هي ضَزّ ،سف يه ضرع يبلل ،غطفبً ايي ًيست وِ اظ ثبٍض وبشة ،پطّيع
وٌس ،ثلىِ چٌيي ضرػيّ ،نچٌيي ،ياللِهٌس است وِ ثِ ثبٍضّبي غبزلي زست يبثس؛ ٍ ثب
پبنسبظي [اشّبىِ] ذَز اظ ثبٍضّبي هطثَـ ثِ ًتيدِي ثرتآظهبيي ،هسلّوبً ذَز ضا اظ تًساز
يهيوي اظ ثبٍضّبي غبزق ،هحطٍم هيسبظين .اگط ضرع  ٍ Sضرع  Rـ خسا اظ ثبٍضّبي
هطثَـ ثِ ًتيدِي يه ثرتآظهبيي ـ هدنٍيِ ي يهسبًي اظ ثبٍضّب زاضتِ ثبضٌس ٍ ضرع S

هًتمس ثبضس وِ ّط يه اظ ضطوت وٌٌسگبى زض ثرت آظهبيي ذَاُ ىز ثبذت ٍ ضرع  Rاظ
ايتمبز ٍضظيسى ثِ ايي لؿبيب [يًٌي ،لؿبيبي هطثَـ ثِ ثبذت ّط يه اظ ضطوت وٌٌسگبى ]
ذَززاضي ٍضظز ،هحبسجِ ي ايي هكلت ،چٌساى زضَاض ًرَاّس ثَز وِ زض غس ثيص تطي اظ
ثبٍضّبي  ،Sزضهمبيسِ ثب ثبٍضّبي  ،Rغبزق ّستٌس.
زض ٍالىّ ،يچ زليلي ثط ايي فطؼ وِ هب ًويتَاًين ثبٍضّبي هَخِِّ ًبسبظگبض زاضتِ ثبضين،
حتّي
ٍخَز ًساضز ٍ اظ آى خب وِ هب هي تَاًين ثبٍضّبي هَخِّ ًبسبظگبض زاضتِ ثبضين،
حسّاللّيتطيي ًَو اًسدبم ًيع ،ضطـ الظم ثطاي تَخيِ ًرَاّس ثَز.
پينوشتها:
 .1همبلِي حبؾط ،تطخوِي همبلِاي است ثب يٌَاى « »A Critique of Coherentismوِ زض هٌجى ظيط ،چبح ضسُ است:
Louis, P. Pojman (1993), The Theory of Knowledge, Classical and Contemporary Readings,
Wadsworth Publishing Company: Belmont, California.
2. Fumerton, Richard
3. skepticism
4. vicious regress of justification
5. foundationalism
6. coherence theory
7. linear justification
8. a holistic conception of justification
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9. coherence theory of justification
10. pure coherentism
11. coherence theory of truth
12. choose
13. choice
14. arbitrary
15. regress problem
16. metabelief
17. meta- metabelief
18. ground
19. epistemological coherence theory
20. correspondence theory of truth
21. internalism
22. access
23. aware
24. Bonjour, Laurence
25. doxastic presumption
26. externalism
27. reliabilism
28. probabilistic connections
29. strong
30. material implication

ِ ثًَدَض (زض وتبة سبذتبض هًطفت تدطثي) يليالرػَظ زضثبضُي يسم اًسدبم آضىبض زض هيبى ثبٍضّبي ضرػي و.31
Bonjour, 1985, (

 ًگطاى است، ثٌبهيس) هٌكمبً ثي اضتجبـ استy ٍ x ًهبم ثبٍضّبي اٍ ضبهل زٍ ظيطهدوَيِ (آىّب ضا

 ضاy ٍ x  زض وٌبض ثبٍضّبيي وِ هدوَيِ ّبي.  زض اييخب ًيع غسق هي وٌس، ًىتِاي وِ لجالً گصضت، اهّب ثيتطزيس.)97
y

 هستلعم، ثِ استلعام هبزّي،x ِ ثِ ضاحتي هيتَاًس زضيبثس وِ ايي ز ٍ ظيطهدوَيِ ثبٍض ثِ اييو، ضرع،تطىيل هي زٌّس

، ضا تَخيِ هي وٌس ٍ ٍلتي ايي زٍ ثبٍض ضا ثِ ًهبم ثبٍضّب ثيبفعايين، استx  هستلعم، ثِ استلعام هبزّي،y ِاست ٍ ثبٍض ثِ ايي و
.ثبض زيگط ثِ استلعام هٌكمي [زضٍى ًهبم ثبٍضّب] ذَاّين ضسيس
32. explanatory coherence
33. good explanation
34. explanans
35. Deductive-Nomological
36. Hempel, Carl Gustav (1905-1997)
37. reasoning to the best explanation
38. plausible explanations
39. explanandum
40. analytic truths
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41. synthetic necessary truths
42. principles of reasoning
43. subjectivity
44. adequate explanation
45. content
46. comprehensiveness
47. simplicity
48. Berkeley's Theory of perception. (Berkeley, George (1685-1753))
49. logical consistency
50. logical coherence
51. sufficient [condition]
52. necessary [condition]
53. Foley, Richard
54. lottery paradox
55. Pollock, John
56. prima facie reason
57. strong prima facie reasons
58. natural intuition
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