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 موسوعة ستانفورد للفلسفة 

 هدى العواجيترجمة: 
 
 
 
 

عة التأسيسية والتحليل الكالسيكي للتسوي    غ الغنر استداللي حول  ز اضات عليها  النز جم لد ؛والبدائل واالعنر  .نص منر

تون جمة هي للنسخة عة ستانفورد للفلسفةموسو منشور عل )، و علي حسن وريتشارد فومنر (. ننوه بأن النر

ي الموسوعة عل 
 عن هذا الرابطالمؤرشفة فز

ا
ي قد تختلف قليًل

للمقالة، حيث أنه قد يطرأ  النسخة الدارجة، والتر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري  ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه النر عل األخنر

جمة والنشر عل مجلة حكمة.   موسوعة ستانفورد، وعل رأسهم د. إدوارد زالتا، عل تعاونهم، واعتمادهم للنر
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 Hasan, Ali and Richard Fumerton, "Foundationalist Theories of Epistemic Justification", The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy (Fall 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/justep-

foundational/>. 
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لنزعة التأسيسية ىي رؤية زبص بُنية املعرفة أو بُنية التسويغ وتتلّخص دعوى التأسيسيُت يف أّف كل املعارؼ ا
 معرفة غَت استداللية أو اعتقادات مسوغة.أو االعتقادات املسوغة تعتمد يف هناية املطاؼ على أساس من 

قضااي اليت نعرفها أو نعتقد هبا على رمو قليٌل من اإلمعاف يف النظر يبُّت كيف أف الغالبية العظمى من ال
مسوغ، مل تكن على ىذا النحو إال ألننا نعرؼ أو نعتقد على رمو مسوغ بقضااي أخرى. على سبيل املثاؿ، 
أعتقد اعتقادًا مسوغًا أف ىناؾ كلبًا واحدًا على األقل يف منطقتنا؛ ألنٍت أعتقد اعتقادًا مسوغًا  أف جاريت 

أعتقد اعتقادًا مسوغًا  أف النفاايت سُتؤَخذ غداً؛ ألنٍت أعتقد اعتقادًا مسوغًا أف غداً القريبة لديها كلب، و 
ىو الثالاثء وأف النفاايت ذُبَمع كّل ثالاثء، وأعتقد اعتقادًا مسوغًا أف املطر سوؼ يهطل خالؿ األسبوع 

ألمطار، وأف تلك التوقعات املقبل؛ ألنٍت أعتقد اعتقادًا مسوغًا أف توقعات الطقس تعمل جيدًا فيما طمص ا
غالباً ما تكوف صحيحة حُت يتعلق األمر بتوقعات دماثلة قصَتة املدى يف ىذه املنطقة. وىكذا يبدو االعتماد 
استدالليًا بطبيعِتو: إنٍت يف كل حالة، مل أعتقد اعتقادًا مسوغًا يف القضية األوىل إال ألنٍت استنتجتو، أو على 

من القضية التالية. يريد التأسيسيوف يف املعرفة/التسويغ املعريف كشف ذلك التباين األقل إبمكاين استنتاجو، 
بُت اعتقادايت/معرفيت املسوغة استداللياً، ونوع آخر من االعتقاد/املعرفة املسوغة الينطوي على امتالؾ 

ابلتسويغ )املعرفة( اعتقادات/معرفة أخرى مسوغة. مع التنويو إىل أنو اليوجد اصطالح قياسي ملا سنشَت إليو 
  2غَت االستداليل أو التأسيسي.

ظمكننا طرح العديد من األسئلة الشائكة واملهّمة حوؿ العالقة بُت التسويغ واملعرفة، مثل ما إذا كاف ينبغي 
إال أننا سنركز فيما يلي  3أـ العكس. اإلبستمولوجيوفعلينا ربليل املعرفة من حيث التسويغ كما اعتاد فعلو 

 على أتسيسية التسويغ، رغم أف كثَتاً دما سنطرح ظُمكن إجراؤه أيضاً على أتسيسية املعرفة.

. بصورة عامة؛ ظملك املرء تسويغاً القضويوالتسويغ االعتقادي مولوجيوف عادًة بُت التسويغ ظمّيز اإلبست
لالعتقاد بقضية ما، أي حُت يكوف حبوزتو دليل أو سبب جيد أو مسوغ  لديو تسويغقضواًي حُت يكوف 

يعتقد قاد ابلقضية، بل لالعتقاد ابلقضية. بينما ظملك املرء تسويغاً اعتقادايً حُت اليقتصر على التسويغ لالعت
دلياًل أو سببًا جيدًا أو مسوغاً. إننا ولتسهيل  حيازتوعلى أساس ابلقضية اعتقادًا قائمًا جزئّيًا على األقل 

الطرح، سُنكِثر يف النقاش التايل استخداـ عبارات تشَت بطبيعتها إىل التسويغ االعتقادي، كػ"االعتقاد املسوَّغ" 
                                                             

اٌحذعُت.  )اٌخغىَػ( ، اٌّعشفتةٌّباششا خغىَػ(اٌّعشفت )اٌ األعاعٍ ِغُّاث أخشي ِثً اٌّعشفت اٌخأعُغُت أو االعخماد اٌّغىغ عًٍ اٌخأعُغُىْ ا  أَض َطٍك 2
ذَخٍت بخغُّاث ِثً وعًٍ اٌحمائ ُّ ُّ حمائك راحُت اٌبشهاْ، حمائك راث بشهاْ ِباشش، وحمائك راحُت اٌعَ ك اٌ ُّ شض، واٌ عطً" عطً. سؼُ إبهاَ اٌّغًّ األخُش "اٌ
 اٌىعٍ. "لبً"ها عّاث اٌعاٌُ اٌخٍ َماي أٔأو  ووقائعِباششة  َُماي أٔها حُعَشف حقائقاٌىالع بُٓ 

وعٕغخّش عًٍ  ،ُعخّذ فهّٕا ٌٍّعشفت عًٍ فهّٕا ٌٍخغىَػاٌّشوضٌ؛ فاٌخغىَػ هى اٌّفهىَ  أْ اعخباسإًٌ اِساء اٌّعاصشة عًٍ اخخالفها  وثُش ِٓ حًُّ 3
بغخّىٌىجُت األخشي اٌّفاهُُ اإل اٌعذَذ ِٓ ، وأْاألوثش ِشوضَت ىاٌّعشفت هِفهىَ س اإلشاسة إًٌ أْ اٌبعط لذ جادي بأْ افخشاض أْ هزا هى اٌحاي. ٌىٓ حجذُ 

( فٍ وخابه اٌشهُش أْ اٌّعشفت ؼُش لابٍت ٌٍخحًٍُ وأْ أدٌخٕا حخّثً 0222ِٓ حُث اٌّعشفت. طشح حُّىثٍ وٍَُاِغىْ )عخُفَهُ بشىً أفضً إْ حٕاوٌها اٌّشء 

ٍ   عٌىٓ رٌه َعىد إلٔهائٕا حشاج ٌٍخغىَػ أعظوأٔه لذ َىىْ  ٔعشفه،ِا ببغاطت فٍ وً  االعخماداث  ًشحىض عٍُه وحاٌزٌ  اٌخغىَػ بمضاَا ِعشوفت؛ األعاط اٌذٌٍُ

 (.681: 0222) هى اٌّعشفت. اٌّغىؼت
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تقاد". لكننا سنبقى يف جانب التسويغ القضوي )الذي ىو مطلوٌب أيضًا للتسويغ و "أف تكوف مسوَّغًا لالع
 Forاالعتقادي(، مفًتضُت استيفاء الشروط األخرى اليت ينطوي عليها االعتقاد على أساس مالئم. )

more on the basing requirement, see the entry on the epistemic 
basing relation.). 
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 مقاالت ذات صلة 

 

 

 . حجج الرتاجع يف النزعة التأسيسية1
ىو اعتقاد اليعتمد على أي اعتقادات أخرى من  إف االعتقاد التأسيسي أو املسوغ على رمو غَت استداليل

أجل تسويغو. وفقاً للنزعة التأسيسية، صمب على كل اعتقاد مسوغ أف يكوف إما أتسيسياً أو ُمعتِمداً لتسويغو 
يف هناية املطاؼ على اعتقادات أتسيسية. على مدى التاريخ، كانت التأسيسية مقبولًة على نطاؽ واسع 

عاملي. فقد جادؿ أرسطو أبنو "ليست كّل املعرفة برىانية" )دبعٌت ليست كل معرفة  ونكاد نقوؿ على مستوى
قائمة على ُحجة من معروفاٍت أخرى( وأف بعضًا من املعرفة صمب أف يكوف "مستقاًل عن الربىنة". 

(Posterior Analytics,I.3 ،مث بدا العديد من الفالسفة يف العصور الوسطى يتفقوف مع أرسطو .)
ين أف كل املعارؼ صمب أف ترتكز على "مبادئ أوىل" أو نوع من الػ"حقائق ذاتية الربىاف". حديثاً، يرى معترب 

ديكارت كما ىو شائع أف كل املعرفة صمب أف ترتكز على أساٍس متٍُت من حقائَق السبيل إىل الشك فيها 
ة ادحديثة املبكرة (. كثَت من الفالسفة آخروف يف الفًت Descartes’s epistemology)انظر مدخل 

بدا أهنم يتفقوف أيضًا على قبوؿ التأسيسية مثل لوؾ وليبنتز وبَتكلي وىيـو وريد على الرغم من اختالفهم 
الكبَت يف نواٍح أخرى. كلما تُقدَّـ حجة تتبٌت ىذه النزعة سواء ضمنياً أو صراحًة فإهنا التكوف غالباً إال صورة 

لالطالع على صورة  Posterior Analytics, I.3ياً. )انظر أرسطو دحجة الًتاجع املعريف الشائعة حال
 مبكرة هلذه ادحجة(. لكننا قبل تقدًن ادحجة صمب أف نناقش املبدأ الذي تقـو عليو.

َىب أنٍت أدعي أين مسوغ يف االعتقاد أف "فريد" على وشك املوت، ودليلي الذي أقدمو أف "فريد" يُعاين 
السرطاف. تسألٍت قِلقاً، كيف اكتشفت أف "فريد" مصاب ابلسرطاف؟، فأجيب من نوع خطَت اليُعاََل من 

أنو جمرد إحساس ابطٍت. دبجرد أف تتأكد )ردبا مع مزيد استجواب( أنو ليس لدي أي سبب جيد الفًتاض 
إصابة "فريد" ابلسرطاف، سوؼ تستنتج على الفور أف اشتباىي بشأف حالتو اليعطيٍت أي مسوغ لالعتقاد 

 ريد" على وشك املوت. من ىنا ظُمكن أف نقًتح املبدأ التايل: أبف "ف

لكي يكون ادلرء مسوغًا لالعتقاد بـ )أ( على أساس )د(، جيب أن يكون ادلرء مسوغًا 
  لالعتقاد بـ )د(.
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فكر اآلف يف مثاٍؿ آخر، َىب أنٍت أدعي أين مسوغ يف االعتقاد أف "فريد" على وشك املوت، وتسويغي 
ف خطًا معينًا على راحة يده )"خط ادحياة" سيء السمعة( يبدو قصَتاً. تسألٍت ىذه املرة الذي أقدمو أ

متشككًا عن سبب اعتقادي أف خلطوط راحة اليد أّي عالقة مهما كانت بطوؿ العمر. مث دبجرد أف تتأكد 
ض جمّدداً أنو ليس لدي أي تسويغ الفًتاض أي عالقة احتمالية بُت صفة ىذا اخلط وحياة "فريد"، سًتف

 ادعائي أبف لدي اعتقاد مسوغ حوؿ وفاة "فريد" الوشيكة. من ىنا قد نوسع مبدأان ليتضمن فقرة اثنية:
 

 :PIJمبدأ التسويغ االستداليل 
مسوغاً  -1لكي يكون ادلرء مسوغاً لالعتقاد بـ)أ( على أساس )د(، جيب أن يكون ادلرء 

 عل )أ( احتمااًل.مسوغاً لالعتقاد أبن )د( جي -2لالعتقاد بـ)د( و
 

بُت طوؿ ما ُيسمى "خط ادحياة" قد يقوؿ أحدىم إف يف مثاؿ راحة اليد الوجود الحتماؿ موضوعي وُمعترَب 
. 2لدى "فريد" وامتداد عمره، ولعل ىذا سبب عدـ تسويغ اعتقادي دبوتو الوشيك، ال ألين الأستويف البند 

املثاؿ. لنفًتض أنو اتضح بشكل مفاجئ أف ىناؾ  طرح تعديٍل يف PIJومن أجل ىذا، ظمكن ملؤيدي لكن 
عالقة احتمالية موضوعية وُمعترَبة بُت "خطوط ادحياة" وطوؿ عمر األفراد، مث لنفًتض أنو ليس لدي أي 
تسويغ لالعتقاد بوجود مثل ىذه العالقة. تبدو ىذه اإلمكانية متسقة: اليكفي حصوؿ عالقة احتمالية 

ملرء مسوغًا لالعتقاد هبذا ادحصوؿ. ومن مّث فإين حدسيًا ما زلت غَت موضوعية ذات صلة، ألف يكوف ا
مسوغ لالعتقاد أبف "فريد" على وشك املوت. أو َىب أين أعتقد أبف "فريد" سيموت ألنو ابتلع للتّو كميةً  

ـّ[، وحُت تسألٍت ملاذا أعتقد أف الشوكراف سيؤدي للموت، سأقوؿ إين ل ست كبَتًة من نبات الشوكراف ]السا
متأكًدا، لدي فقط إحساس ابطٍت أف الشوكراف سيقتلو. مرة أخرى، إف كنُت أفتقر إىل مسوغ لالعتقاد أبف 
الشوكراف ىو سّم قاتل أو احتمالية أف يكوف لو ىذا التأثَت، فعندئٍذ حدسياً، سأفتقر إىل تسويغ العتقادي 

حات وىو اقًتاح طبيعي إال أنو أاثر أف "فريد" على وشك املوت. ما املطلوب إضافتو إذف؟ أحد االقًتا
 4اجلدؿ؛ أنو صمب على املرء استيفاء ما يشبو البند الثاين.

، ظمكن ألحدىم ببساطة أف يقّدـ حجة الًتاجع املعريف للنزعة التأسيسية. فما PIJمع البند األوؿ من مبدأ 
ن طريق استنتاج ىذا االعتقاد من يقولو ىذا البند ىو عدـ استطاعة املرء ادحصوؿ على تسويٍغ العتقاد ما، ع

                                                             
4
ه PIJ بّبذأاٌخّغه هزا ِثً   ًَُّ ، اٌذاخالٍٔ-جذي اٌخاسجأٍاٌاٌخغىَػ اٌّعشفٍ، ووّا روشٔا فٍ ٔماػ  فٍ ذاخالُٔىْؼاٌبا  اٌ َمذِ 

. PIJِبذأ ِٕطمٍ فٍ اٌجّع بُٓ اٌخاسجأُت فٍ اٌخغىَػ اٌّعشفٍ و حٕالطجذس اإلشاسة ِع رٌه إًٌ أٔه الَىجذ . حPIJإًٌ إٔىاس  ىْاٌخاسجأُ

ِا إرا  ؛ٍٍإٌفار اٌذاخ عًٍ عبًُ اٌّثاي فُشفط ،فهُ اٌخغىَػوُفُت حىي  اخخالفه ِع اٌذاخالٍٔعًٍ  بمًأْ َ PIJ خاسجأٍ اٌزٌ َمبًٌٍَّىٓ 

ً  ٌ ٔفارا  عاللت االحخّاٌُت َخطٍ ب اٌ افُهبّا  ِا واْ حغىَػ لضُت    اٌمضُت. حذعُأخشي  عٍ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
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اعتقاد آخر غَت مسوغ. بينما ظمكن القوؿ أيضاً أنو اليستطيع املرء ادحصوؿ على تسويغ العتقاد ما من طريٍق 
استداليل دائري؛ أي الظمكن للمرء أف يعتمد وإْف جزئيًا على قضية ما ابعتبارىا مقدمة يف استدالٍؿ يدعم 

اـ خيارين: إما أف نعترب بعض االعتقادات مسوغة دوف اعتماد على القضية نفسها. هبذا سنكوف أم
اعتقادات أخرى، أو نفًتض أف كل التسويغ استداليل. إذا كاف كل التسويغ استداللياً، فإنو لكي يكوف 
)س( مسوغًا لالعتقاد ابلقضية )أ(، صمب أف يكوف )س( يف موضٍع ظُمّكنو من إجراء استنتاج مشروع من 

( لن تسوغ )س( لالعتقاد بػ)أ( إال إذا كاف )س( مسوغًا لالعتقاد 1(. لكن )د1ىي )دقضية أخرى و 
أو على األقل القدرة على -(، وسيتعُت إف قلنا أبف كل التسويغ استداليل على )س( أيضًا استنتاجها 1بػ)د

ستنَتجة (، ىذه القضية اليت بدورىا ستكوف مُ 2من قضية أخرى يعتقدىا بشكل مسوغ وىي )د -استنتاجها
. لكن الظُمكن للكائنات إىل ما الهناية(... وىلّم جرا، 3من قضية أخرى يعتقدىا بشكل مسوغ وىي )د

املتناىية أف ُتكِمل سلسلة المتناىية من االستدالؿ، حىت الكائن الالمتناىي جداًل الظمكنو إكماؿ سلسلة 
وىكذا إذا كاف كل التسويغ استداللياً، فال  المتناىية من االستدالؿ؛ فإنو إذا أكملها لن تكوف المتناىية.

 ظمكن ألي شخص أف يكوف مسوغاً يف اعتقاد أي شيء، على اإلطالؽ، وعلى صبيع األصعدة.
« النزعة االستداللية»ىذه مع ذلك ليست حجة التأسيسية قدر ما أهنا حجة ضّد ما ظمكن أف نسميو 

Inferentialism –وذلك ألهنا تًتكنا يف موقٍف تشكيكي -تداليلأي الرأي القائل إف كل التسويغ اس ،
أننا لسنا، والظمكن أف نكوف، مسوغُت لالعتقاد أبّي شيء على اإلطالؽ، سواًء ابالستدالؿ أو بغَته. ىذه 
النزعة الراديكالية الشكية ابطلة )تستلـز أال يكوف املرء مسوغًا حىت يف االعتقاد هبا(. لكن إف ربدثنا بدقة، 

من ىذا أف لدينا تسويغًا غَت استداليل ألي من اعتقاداتنا، أو حىت إمكانية التسويغ غَت  اليُظِهر أيّ 
كنا أو كاف إبمكاننا أف إن كاف التسويغ دمكناً، أو   إنأنو  -يف أحسن األحواؿ-االستداليل. اليُظِهر إال 

ة أتسيسية. وابلتايل فإنو التسويغ البد أف يتخذ بني فإننكوف مسوغُت يف االعتقاد أبي شيء على اإلطالؽ، 
من مقدمة إضافية، قد يقبلها كل ذوي النزعة الشكية عدا األكثر  يف التأسيسيةالبد دحجة الًتاجع املعريف 

 راديكالية منهم: إف التسويغ املعريف دمكٌن من حيث املبدأ لكائنات مثلنا.
ستتضاعف. فاليكفي أف   regressesواألكثر إاثرًة للجدؿ، فالًتاجعات PIJإذا قبلنا البند الثاين من 

( ذبعل )أ( 1(، بل صمب أف يكوف مسوغًا أيضًا يف اعتقاده أف )د1يكوف )س( مسوغًا يف االعتقاد بػ)د
( واليت عليو أف 1من قضية أخرى )ؼ« عند عدـ وجود أسس»احتمااًل؛ القضية اليت صمب أف يستنتجها 

. لكن صمب على إىل ما الهناية(... وىلم جراً، 3)ؼ ( اليت عليو استنتاجها من2يستنتجها أيضًا من )ؼ
( ذبعل )أ( حمتملة" احتمااًل؛ القضية اليت 1( ذبعل من ")د1)س( أيضاً أف يكوف مسوغاً يف االعتقاد أف )ؼ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
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(... وىلم جرا. 2(، واليت ضمتاج أف يستنتجها من قضية أخرى )ج1ضمتاج أف يستنتجها من قضية أخرى )ج
( حمتملة" احتمااًل، وأف األخَتة ذبعل من 1( ذبعل )د1( ذبعل من ")ؼ1تنتج أف )جسيحتاج أيضًا أف يس

)أ( احتمااًل... وىلم جرا. وىكذا فإننا سنحتاج دوف اعتقادات مسوغة بشكل غَت استداليل، إلكماؿ عدد 
 المتناٍه لسلسلة استدالالت المتناىية من أجل أف نكوف مسوغُت لالعتقاد أبّي شيء!

اجلدؿ، بنده الثاين خصوصاً. ومن املهم أف ننبو ىنا أنو ظمكن استخداـ أي من بنَدّي املبدأ  PIJأاثر مبدأ 
دبفرده لطرح الًتاجع أماـ الفيلسوؼ الذي يرفض األسس. لكن البندين متجمعُت شما اللذاف يُفًَتض أف 

ما ملعارضي التأسيسية بعدد الهنائي من الًتاجعات. قد صمادؿ عدد من الف السفة )منهم أتسيسيوف( أف يُقدَّ
طملط عدة مستوايت من األسئلة اإلبستمولوجية. من ابلغ الصعوبة أف تطلب من  PIJالبند الثاين من 

أحدىم أف يكوف لديو اعتقاد مسوغ يف عالقة احتمالية بُت دليل متاح ونتيجة مبنية على أساس ىذا الدليل. 
لحصوؿ على مسوغ من املستوى الثاين؛ مسوغ لالعتقاد مثل ىذا الشرط يكوف معقواًل يف أحسن األحواؿ ل

املعريف القائل إف لدى املرء اعتقادًا مسوغًا على رمو استداليل. إف مع الرد على اإلشكاؿ الذي يواجو َمن 
ظمتلك اعتقادًا مسوغًا استدالليًا بػ)أ( بناء على )د(، قد صمد املرء نفسو يبحث عن مسوغ لدعم الزعم القائل 

ذبعل )أ( احتمااًل، لكن ىذا الضمدث إال بسبب سياؽ اإلشكاؿ الذي ضماوؿ فيو املرء دعم أو  إف )د(
تسويغ زعم امتالؾ اعتقاٍد مسوغ. ظمكن تقدًن فكرة مشاهبة فيما يتعلق ابلبند األوؿ من املبدأ رغم صعوبة 

 إصماد حدس داعم.

 PIJتوايت. يزعم التأسيسّي الذي يدعم مبدأ بكل أتكيد بُت املس خيلطعلى أيّة حاؿ، التأسيسّي ادحِذر لن 
أف ىناؾ شرطًا ضروراًي المتالؾ أحدىم اعتقادًا مسوغًا استدالليًا بػ)أ( بناء على )د(، وىو أف يكوف لدى 
املرء كلٌّ من االعتقاد املسوغ بػ)د( واعتقاداً مسوغاً يف القضية القائلة إف )د( ذبعل )أ( احتمااًل. فإنو اليكفي 

ىي األخرى تعزز  PIJ، أو أف تكوف )د( ذبعل )أ( احتمااًل. يبدو أف أمثلتنا األصل اليت تدعم صدؽ )د(
ىذه النتيجة. حىت يف حالة وجود عالقة معّينة بُت خطوط الكف وطوؿ العمر على سبيل املثاؿ، فإف املرء 

ائج املتعلقة بطوؿ الذي ليس لديو أّي سبب لتصديق وجود مثل ىذه العالقة، لن يكوف لديو تسويغ للنت
مة التشرضمية للبشر.  على رمو دماثل، حىت مع وجود عالقة بُت تناوؿ الشوكراف  ادحياة القائمة على ىذه السِّ

واملوت، فإف املرء الذي ليس لديو أي سبب لتصديق ما ظمكن أف ضُمِدثو تناوؿ الشوكراف، لن يكوف  ]الساـّ [
 لشوكراف للتو( على وشك املوت.مسوغاً يف االعتقاد أف شخصاً ما )تناوؿ ا

طُرَِحت عدة ردود على هتمة الًتاجع اليت يواجهها معارضو التأسيسية. أحُدىا يطرح إنكارًا للمقّدمة القائلة 
سلَّم بو أنو الظمكن ألحد أف يُقِنع وبشكل فعاؿ شخصاً 

ُ
إف االستدالؿ الدائري فاسد أو غَت جيد: من امل
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استنتاٍج يعود يف النهاية إىل )أ(، لكن قد ظمكن لالستدالؿ الدائري أف  يشك بػ)أ( أهنا صادقة من خالؿ
يقدِّـ تسويغاً بغض النظر عن عدـ فاعليتو جدلياً )أي يف إقناع اآلخرين(. يبقى من الغريب القوؿ إف إبمكاف 

ربتاج  املرء تسويغ )أ( عن طريق استنتاٍج آٍت من )أ(. على أيّة حاؿ؛ إف كانت )أ( مسوغة ابلفعل، لن
لن تستطيع  PIJالذات استخداَمها كي تسوغ )أ(، وإف كانت غَت مسوغة، فوفقًا للبند األوؿ من 

سبق القائل إف  
ُ
استخدامها كي تسوغ )أ(. اخليار األكثر معقوليًة أف يرفض املعارض للتأسيسية االفًتاض امل

ًا للنزعة االتساقية كل التسويغ خّطي أو ذو اذباه واحد، وأنو يسَُت من اعتقاد آلخر. وفق
Coherentism  ال خطيًا ذبزيئياً. إف كل « كلياً »يف التسويغ املعريف، فإف االعتقادات تكوف مسوغة

اعتقاٍد مسوٌغ حبكم اتساقو مع بقية اعتقادات املرء؛ أي حسب انتمائو جملموعة/شبكة متسقة من 
إىل ُمسَبقاً خالؿ التأكيد على أف املرء الضمتاج  االعتقادات. يتجّنب ذو النزعة االتساقية التسويَغ الدائري من

تسويغ لالعتقاد ابلقضااي األخرى يف منظومة اعتقاداتو. يتماثل بطبيعة ادحاؿ رد منظرّي االتساقية على ادحجة 
 coherentist theories ofالتأسيسية من حيث معقوليتو مع نظرية االتساؽ يف التسويغ )انظر

epistemic justification.) 
واعتبار أف الًتاجع الالهنائي ليس  Infinitismاعتمد أحد الردود أيضًا على القوؿ ابلنزعة الالهنائية 

وحديثًا فانتل  1998ابلضرورة فاسدًا أو ُمشِكاًل. يدافع ِقّلة من الفالسفة عن ىذه النزعة )مثل بيًت كلُت 
توفَت تسويٍغ غَت  على قادريننكوف  (. يقبل ذو النزعة الالهنائية احتياجنا ألف2011وآيكن  2003

دائري من أجل االعتقاد دبا نواجهو، لكّنو صمادؿ أبنو نظراً لتعقيد العقل البشري وقدرتو على معاجلة/االعتقاد 
على رمو مسوغ بعدٍد الهنائي من القضااي، فإنو ال إشكاؿ يف الًتاجعات اليت نواجهها. اليوجد سبب 

على تسويغ أي قضية نصدقها من خالؿ االستعانة بقضية أخرى نصدقها  الفًتاض أننا لن نكوف قادرين
على رمو مسوغ. الالهنائية ىي وجهة نظر صمب أف تؤخذ جبديّة وبعُت االعتبار، خاصًة إذا ما استحضران أنو 

 2أف  يستطيع املرء امتالؾ، بل وظمكن القوؿ أنو ظمتلك فعاًل، عددًا الهنائيًا من االعتقادات املسوغة. )مثل
 ،...إخل(.1أكرب من  3، وأف 1أكرب من 

 . التحليل الكالسيكي للتسويغ غَت االستداليل2
 

يتفق التأسيسيوف على وجوب أف يكوف ىناؾ نوع من التسويغ اليعتمد على وجود اعتقادات مسوغة 
أواخر القرف أخرى، لكنهم طمتلفوف جذرايًّ فيما بينهم حوؿ كيفية فهم ىذا التسويغ غَت االستداليل. يف 

العشرين، أدى بروز النظرايت اإلبستمولوجية اخلارجانية إىل ظهور عدٍد أكرب من الصور املختلفة للنزعة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
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التأسيسية. وإنو يتعّذر أف نقـو ىنا ابستعراض صبيع التحليالت/النظرايت اليت تباينت بشكٍل الفٍت حوؿ 
أبرز نظرايت النزعة التأسيسية بصورىا  مسألة التسويغ غَت االستداليل. سنركز فيما يلي على بعض

 الكالسيكية واملعاصرة، الداخالنية واخلارجانية. 

 التسويغ غَت االستداليل ابعتباره اعتقاداً معصوماً من اخلطأ 2.1
 

غالبًا ما يُذَكر ديكارت سموذجًا إرشاداًي للتأسيسي الكالسيكي. فإنو يف عزِمو على بناء املعرفة على أسٍس 
الئمة، بدا كما لو أنو يريد سبييز املعرفة التأسيسية بصفتها اعتقاداً معصوماً من اخلطأ. مث جاء آخروف متينة وم

واتّبعوه ضمنيًا أو صراحًة فحصروا االعتقادات املسوغة على رمو غَت استداليل ابعتقاداٍت الزُبطئ. ظمكننا 
: يكوف اعتقاد )س( أنو )أ( ( صياغة التعريف التايل لال81: 1974سباشياً مع ما طرحو لَتر ) عتقاد املعصـو

 اعتقاد )س( أنو )أ( يف الوقت )ت( صدَؽ )أ(. 5يف الوقت )ت( معصوماً من اخلطأ فقط إذا استلـز
وكما أشار لَتر وآخروف، ليس من الواضح إف كاف ملفهـو االعتقاد املعصـو من اخلطأ صلة وثيقة دبحاولة 

. إف املشكلة األوىل واألبرز ىنا تتضمن حقائق 'سويغ غَت االستداليلالت'فهم ذلك املفهـو اإلبستمولوجي 
ضرورية؛ كل حقيقة ضرورية تستلزمها قضية، وابلتايل إذا كنت أعتقد ابدحقيقة الضرورية )أ(، ابعتبار أف )أ( 

( ستستلـز صدؽ )أ(، فإنو وحسب التعريف أعاله، اعتقادي أنو )أ( سيكوف معصومًا من اخلطأ طاملا أف )أ
 حقيقة ضرورية، حىت إف كاف إثبات )أ( شديد التعقيد ابلنسبة يل وأعتقد هبا ىكذا دوف إمعاٍف يف النظر.

عالوًة على ذلك، ظُمكن القوؿ إف أساس املعرفة واالعتقاد املسوغ احملصور ابالعتقادات املعصومة )حسب 
مقًتنة معرفياً متيناً. ىناؾ بضع قضااي  التعريف أعاله( قد يكوف يف غاية اهلشاشِة وأضعف من أف يُقيم صرحاً 

تستلزمها حقيقة أهنا ُمعتَقٌد هبا؛ اعتقادي أنٍت موجود يستلـز وجودي، أف لدي اعتقاد واحد على األقل وأف 
شخصاً ما لديو اعتقادات وأف اخلربة موجودة )بنطاقها الواسع(...إخل. ولكن دبجرد أف نتجاوز ىذا النوع من 

اليت يشمل موضوعها كوهنا ُمعتَقدًا هبا، فإنو من الصعب أف زمرج أبمثلة « عية الذاتيةاملرج»القضااي ذات 
( أنو طاملا كاف االعتقاد بػ)أ( يف وضع 19:1956الخالؼ عليها لقضااي مقًتنة معصومة. جادؿ آير )

نو معقوٌؿ راىن معُت، وُوجدت )أ( بصفتها حالة يف وضع راىن خمتلف كليًا )اليدخل يف تكوين األوؿ(، فإ
لالطالع على ُحّجة  27:1985منطقيًا افًتاض أف األوؿ ظمكن أف ضمدث على ِحدة. )انظر بونچور 

 مشاهبة(.

                                                             
ّىٓ اٌمىي أْ )أ( حغخٍضَ )ن( إْ وأج )أ( حغخٍضَ صىسَا  أو ححٍٍُُا  أو حشوُبُا  حُث َُ ٔأخز االعخٍضاَ بٕطاله اٌىاعع  ٕا ٌألؼشاض اٌحاٌُ تدع 5

 )ن(.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
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 التسويغ غَت االستداليل ابعتباره تسويغاً معصوماً من اخلطأ 2.2
 

املنطقية طمطو التأسيسيوف الكالسيكيوف ابذباٍه خاطئ إف ىم بدؤوا دبحاولة إصماد أسٍس يف تلك العالقات 
بُت جمرد واقعة اعتقاد شخٍص ما بقضيٍة ما، وكوف ىذه القضية صادقة. إف التسويغ غَت االستداليل على أيّة 
حاؿ ىو نوع من أنواع التسويغ، وإف كانت استحالة اخلطأ ضرورية للتسويغ غَت االستداليل، فقد يكوف 

تسويغ اجلاىز لدعم اعتقاٍد ما. دعنا نَػُقل إف أكثر معقوليًة تعيُت مصدر ىذه املعصومية بنوٍع حمدٍد من ال
اعتقاد )س( يكوف مسوغًا تسويغًا معصومًا يف الوقت )ت( عندما يستلـز مسوِّغ/قاعدة اعتقاده بػ)أ( يف 
الوقت )ت( صدَؽ )أ(؛ دبعٌت أنو عندما اليستطيع )س( امتالؾ تلك القاعدة/املسوِّغ العتقاده بػ)أ( فإف )أ(  

ذف ىو أف االعتقاد اليكوف مسوغًا تسويغًا غَت استداليل إال إف كاف مسوغًا تسويغاً كاذبة. االقًتاح إ
 معصوماً ابملعٌت املطروح.

ما زلنا حباجة إىل ُمالَءمة االستلزاـ بطريقة ما لتفادي اإلشكاؿ الذي نُوِقش أعاله. إنٍت يف كل مرة أحصل 
ا ابلضرورة، سيستلـز ىذا التسويغ حقيقة لالعتقاد بقضيٍة اتضح صدقه -أي تسويغ-فيها على تسويغ 

ضرورية. لكننا النريد أي نوع من التسويغ إلنتاج اعتقاد مسوغ تسويغًا معصومًا حىت وإف كاف ضموي ىذا 
االعتقاد حقيقة ضرورية. من الصعب حّل ىذا اإلشكاؿ، ولكن صمب أف يكوف للحل عالقة بتلك الصلة 

ستَ 
ُ
لزَمة صادقة وادحقيقة اليت ذبعل القضية اليت تستلزمها صادقة. بصورة أكثر بُت ادحقيقة اليت ذبعل القضية امل

* )ؾ( إال إف كانت ادحقيقة اليت ذبعل )أ( صادقة تدخل على األقل  ربديداً، النستطيع القوؿ أف )أ( تستلـز
فقط، حيث يف تكوين ادحقيقة اليت ذبعل )ؾ( صادقة. ظمكن اعتبار ىذا االقًتاح يف أحسن األحواؿ مبدئيًا 

من الواضح أننا سنحتاج تفصياًل أكثر حوؿ ادحقائق ومكّوانهتا. أف يكوف لدي شعر رمادي يستلـز أف 
شخصًا ما لديو شعر رمادي، لكن ىل امتالكي شعرًا رماداًي ُمكوِّف يف ادحقيقة القائلة إف شخصًا ما لديو 

ما الذي صمعل من الصدؽ أف »ة على سؤاؿ شعر رمادي؟ شبة ابلتأكيد معقولية يف اإلشارة إليو عند اإلجاب
لكن الظمكن ألحدىم وبشكل مالئم أف يشَت إىل امتالكي شعرًا رمادايً « شخصًا ما لديو شعر رمادي؟

ابعتباره ُيشكِّل ىذا الصدؽ، أف اثنُت زائد اثنُت يساوي أربعة. قد ظمكننا وبشكٍل مالئم مع إبقاء مواضع 
ائق الضرورية اليت ظمكننا االعتقاد هبا على رمو مسوغ تسويغًا معصوماً، بعض تلك العالقات، حصر فئة ادحق

املرء « ُيشَت»ونسمح يف الوقت نفسو للحقائق املقًتنة أف تكوف مسوغة تسويغاً معصوماً: شبة معقولية يف أف 
 «. ما الذي صمعل من الصدؽ أنك تتأمل؟»إىل خربتو اخلاصة عندما ُيسأؿ 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
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أنٍت أأتمل )حُت أكوف كذلك(. إف كاف مثل ىذا االعتقاد مسوغًا على رمو غَت  ُعد مرًة أخرى العتقادي
استداليل، فممَّ يتكوف تسويغ ىذا االعتقاد؟ ما الذي ظميز ىذا االعتقاد من اعتقادي حوؿ ما إذا كانت 

يل يف ستمطر األسبوع القادـ على سبيل املثاؿ؟ يريد بعض التأسيسيُت تعيُت موضع التسويغ غَت االستدال
عتَقد هبا. ما يسوّغ اعتقادي أنٍت أأتمل 

ُ
نِتج للصدؽ من القضية امل

ُ
ىو جمرد  -عندما أكوف كذلك-اجلزء امل

حقيقة أنٍت أأتمل. ولكن مرة أخرى؛ ما الذي صمعل كوين أأتمل يف مقابل أهنا ستمطر األسبوع القادـ مقبوالً 
بينما مطر األسبوع القادـ اليسوغ يل اعتقادي أهنا لالدعاء من حيث أف أملي يسوغ يل اعتقادي أنٍت أأتمل 

 ستمطر؟

خاصة تربطٍت أبملي واليت ذبعل الرجوع بعالقة قد تدفعك املسألة العتبار أنو من األفضل للتأسيسي أف يقوؿ 
إمكانّية النفاذ العتقادات أخرى من أجل تسويغ اعتقادي أنٍت أأتمل غَت ضرورّي. إف لدّي يف الواقع نوع من 

ملي الظملكها أي شخص آخر واليت جعلت اعتقادي مسوغًا على رمو غَت استداليل، بينما صمب على أل
اآلخرين أف يعتمدوا على االستدالؿ كي يكتشفوا أين أمّر هبذه ادحاؿ. ىذا يقودان لصورة كالسيكية أخرى 

مؤيد هلذه  . ولعل أشهرAcquaintance Theoryللنزعة التأسيسية، وىي نظرية االتصاؿ املباشر 
 knowledge by; للمزيد حوؿ النظرية انظر مدخل 1913, 11–1910النظرية ىو برتراند راسل )

acquaintance vs. description اليتطلب األمر جهدًا كبَتًا الستيعاب وجهة النظر ىذه اليت .)
تأمل، ىو أنو يف الواقع مطّلع على أملو تبناىا معظم التجريبيُت الربيطانيُت والقائلة إف مايُسوِّغ لػ)أ( اعتقاده أنو ي

بطريقة اليطّلع من خالهلا على أي وقائع مقًتنة حوؿ األشخاص اآلخرين والعامل واملستقبل وما إىل ذلك. 
كما -واليت من خالهلا  اطالع/دراية مباشرة( االتصاؿ املباشر بصفتو عالقة 11–1910يصف راسل )

 Lewis 1929 and 1946; Moserشيء ما للذات. ) «يعطىُ»أو « يُعَرض» -يقاؿ ىو وآخروف
1989: 80ff.; Fales 1996.) 

لتسويغ االعتقاد يف قضية متطابقة.  -دبفرده-يشّك البعض يف كوف االتصاؿ املباشر مع بعض الوقائع كافيًا 
غ أنو )أ( لفهم الدافع إىل ىذا الشك، أِعد النظر يف االعتقادات غَت االستداللية. الظمكن لالعتقاد املسو 

تقدًن تسويٍغ لالعتقاد بكل قضية أخرى يستلزمها؛ ألف عالقة االستلزاـ ىذه قد تتجاوز النطاؽ اإلدراكي 
للمرء، أو أال يكوف إبمكانو القياـ بعملية االستنتاج. )وىذا كما انقشنا أعاله قد يدفعنا لقبوؿ البند الثاين 

الظمكن لالتصاؿ املباشر مع بعض الوقائع أف يقدِّـ  (. على رمو مشابو، انقش بعض املنّظرين أنوPIJمن 
تسويغًا العتقاد ما يف غياب اطالع/دراية )أو على األقل القدرة عليها( ابلصلة بُت الواقعة وصدؽ القضية 
عتَقد هبا. على سبيل املثاؿ، قد أكوف على اتصاؿ مباشر مع لوٍف أو شكٍل يف غاية التحديد يف نطاقي 

ُ
امل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
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تقد )حمقاً( أنٍت أخترب لوف كذا أو شكل كذا، لكنٍت قد أكوف سيئًا حقًا يف سبييز مثل ىذه البصرّي، وأع
السمات الدقيقة وقد يكوف اعتقادي جمرد زبمُت حمظوظ. لنفًتض أف أولئك املنّظرين قبلوا مفهـو تطابق 

و العامل؛ قد يضيفوف الصدؽ والذي دبوجبو التكوف القضية صادقة إال إف تطابقت مع الوقائع أو مع ما يكون
أنو لكي تكوف مسوغًا بشكٍل كامٍل لالعتقاد بصدؽ قضية ما، فإنو صمب عليك أف تكوف على اتصاؿ 
مباشر ليس فقط ابلواقعة اليت ذبعل القضية صادقة بل أيضًا ابلعالقة التطابقية بُت القضية والواقعة. على 

للوف األرجواين، فإنو صمب أف أكوف على اطالع/دراية سبيل املثاؿ، لكي أكوف مسوغاً لالعتقاد أبين أخترب ا
أو التطابق بُت فكريت/اعتقادي أنٍت أخترب لوانً « املالءمة»أو « التماثل»)أو على األقل لدي قدرة عليها( بػ

 .6أرجوانياً وواقعة اختباري لألرجواين
الستداليل يف االعتقاد بػ)أ(، فإف حُت يكوف االتصاؿ املباشر مع الواقعة )أ( جزءًا دما يشّكل تسويغي غَت ا

ىناؾ ضعفًا يف معقولية القوؿ بعصمة تسويغي غَت االستداليل؛ القوؿ إنو الظمكن أف أكوف على دراية 
مباشرة ابلواقعة )أ( بينما أعتقد أنو )أ( على رمٍو خاطئ. على أيّة حاؿ، معظم التأسيسيُت املعاِصرين يروف 

يسي: ظمكن للمرء أف يكوف مسوغًا أتسيسيًا لالعتقاد بقضااي كاذبة. يبدو إمكانية اخلطأ يف التسويغ التأس
أنٍت أخترب أملًا طفيفًا بينما أان يف ادحقيقة أخترب  -على سبيل املثاؿ-معقواًل إمكاف تسويغي حُت أعتقد 

. يقبل حىت حّكة، أو إمكاف تسويغي حُت أعتقد أنٍت أخترب درجَة لوٍف حمددة بينما أان أخترب درجًة مغايرة
( أنو من املمكن للمرء أف يكوف مسوغًا بشكل غَت 1995بعض منظرّي االتصاؿ املباشر )مثل فيومرتوف 

استداليل يف االعتقاد بػ)أ( من خالؿ كونو على دراية مباشرة بواقعة تشبو إىل حد كبَت، رغم اختالفها، 
املمكن أف تقبل نظرية االتصاؿ املباشر إمكانية ومن مث فإنو من «. الواقعة اليت ذبعل )أ( صادقة»الواقعة )أ( 

( وبوسنت 2007وجود اعتقاد مسوغ على رمو غَت استداليل بػ)أ( لكّنو خاطئ. جادؿ كلٌّ من ىيومر )
( أبف لدى التأسيسيُت الكالسيكيُت صعوبة يف قبوؿ االعتقادات التأسيسية 2016( واتكر )2010)

 (.2013( وحسن )2010,2016د انظر فيومرتوف )القابلة للخطأ. لالطالع على بعض الردو 
اليشًتط كاّفة فالسفة النزعة التأسيسية الكالسيكية اتصااًل مباشرًا من خالؿ التطابق )أو أي عالقة مشاهبة 
أخرى( بُت فكرة/قضية وواقعة مستقلة من أجل أف يكوف لدى املرء معرفة عن طريق االتصاؿ املباشر. وفقاً 

(، ظمكن ألّي موضوع اطالٍع/درايٍة مباشرة تشكيل اعتقاد يشَت 1995,1998ملثاؿ )ملاكجرو على سبيل ا
إليو املفهـو اإلشارّي مباشرة. إين حبكم اتصايل املباشر مع خربة األمل، أستطيع االعتقاد مباشرة حبضوره، أو 

                                                             
6
 ، بعذ أْأخمً بىٔچىس ِؤخشا  ولذ (. 6991ؼُش االعخذالٌٍ أظش فُىِشحىْ ) ٌّضَذ ِٓ اٌخفصًُ حىي ٔظشَت االحصاي اٌّباشش فٍ اٌخغىَػ 

  ٌ بىٔچىس ش ٔظشَت االحصاي اٌّباشش فٍ اٌخغىَػ، أظ حبٍٕ صىسة ِٓ صىساق فٍ اٌخغىَػ اٌخجشَبٍ، إًٌ االحغ واْ ِٓ أبشص ِٕظش

(0222.) 
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فبالنسبة «. ىذاأان أخترب » حُت صمرى سبثيل اخلاصية اليت تشَت لألمل. ظمكننا التعبَت عن االعتقاد تقريبًا بقوؿ
ملثل ىذه االعتقادات )على خالؼ معظم االعتقادات األخرى املتعلقة ابلوقائع املقًتنة(، فَػْهم مضموف 

 إدراؾ لصدقو. إف مثل ىذه االعتقادات املتشكلة إشارايً موثوٌؽ بصدقها:ىو االعتقاد وإدراكو حقاً 
على خربَة معينة؛ ومن مث فإف الشرط الضروري ِلما يقـو عليو ىذا االعتقاد من حُصوؿ املرء 

 (.McGrew 1995 :90لتشكيل ىذا االعتقاد ىو أف ظملك املرء تلك اخلربة.  )
بداًل من قبوؿ األسس القابلة للخطأ، اتّبع ماكجرو املبّكرين من ذوي النزعة التأسيسية الكالسيكية يف 

( ىي incorrigibility« قابلية التصحيح-ال»ها احملاجة أبف املعصومية أو التسويغات املعصومة )يسمي
يف الواقع مطلوبة للتسويغ غَت االستداليل. بينما يقلق البعض حوؿ ما إذا كانت ىذه األسس، وإف توّفرت 

انقاًل ألي شيء حوؿ نوع خربيت، وإنو من « ذلذااختباري »أاّل يكوف «: اهلشاشة»بوجٍو عاـ، يف غاية 
ا االنتقاؿ من ىنا إىل االعتقادات املسوغة اليت تنطوي على تصنيف أو إنتاج الصعب أف نرى كيف إبمكانن

 (.Sosa 2003مفاىيم خرباتنا بطرؽ أكثر إفادة. )انظر على سبيل املثاؿ 

 . اعًتاضات على التأسيسية الكالسيكية3
 

يلي أبرز االعًتاضات تعّرضت التأسيسية الكالسيكية هلجوـٍ كبٍَت يف العقود القليلة املاضية. سنتناوؿ فيما 
اليت ُوجهت للتوّجو الكالسيكي يف االعتقادات التأسيسية. )لالطالع على املزيد انظر مدخل 

knowledge by acquaintance vs. description.) 

 مشكالت الًتاجع يف نفاذ الداخالنية 3.1
 

طرحو قبل أف ينضّم لصفوؼ ( اعًتاضًا ابلغ التأثَت على التأسيسية )ch.4: 1985أاثر لورانس بونچور )
-التأسيسيُت(. يفًتض االعًتاض شكاًل قوايً ملا ظُمكن أف نسميو نفاذ الداخالنية )سنناقش اجلدؿ الداخالين

أو -(. صمادؿ َمن يتبٌت النفاذ الداخالين أبنو صمب على مسة االعتقاد 6اخلارجاين بتفصيل أكثر يف الفصل 
االعتقاد مسوغاً على رمو غَت استداليل، أف تكوف مسًة نستطيع النفاذ اليت ذبعل لنا  -املوقف اإلبستمولوجي

إليها نفاذًا فعليًا أو دمكناً، والنفاذ أيضًا إىل حقيقة أف هلذه السمة املعنّية صلة بصدؽ أو احتمالية ما نعتقد. 
ـ اعتبارًا للتسويغ غَت االستداليل والذي الصمري دبوجبو ت سويغ االعتقاد )ب( دعنا نفًتض أف أتسيسيًا قدَّ

تسويغًا غَت استداليل إال إذا كاف ضممل الصفة )ي(. صمادؿ ىنا بونچور أف جمرد امتالؾ االعتقاد لػ)ي( 
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عتِقد سيحتاج أيضاً إىل النفاذ دحقيقة أف )ب( ربمل )ي( وأف مثل 
ُ
الظُمّكنو من تسويغ )ب( للُمعتِقد. فإف امل

فقًا لشرط النفاذ القوّي الذي يقبلو بونچور، فإف األمر يتطلب ىذه االعتقادات غالبًا ما تكوف صادقة. وو 
أبف )ب( ربمل )ي( وأف مثل ىذه االعتقادات غالبًا ما تكوف اعتقادًا مسوغًا فعلية أو دمكنة أو معرفة 

وىكذا يُقَضى على حالة )ب(  صادقة. لذا فإف )ب( ستحتاج العتقادات مسوغة أخرى من أجل تسويغها.
 اً مسوغاً على رمو غَت استداليل.بصفتها اعتقاد

قّدـ بونچور ىذا االعًتاض أثناء تطويره نظرية لالتساؽ يف التسويغ التجرييب، لكن اتضح يف هناية املطاؼ أف 
اعًتاضو كاف ذا وقٍع شديٍد على التأسيسية. حُت سبعن النظر يف بُنية ادحجة، سيكوف من الظاىر لك أهنا 

)وأي نظرية أخرى( بنفس القدر. ما عليك سوى استبداؿ )ي( بوصٍف ما  سُتضِعف أيضًا نظرية االتساؽ
معقٍد العتقادات تتسق مع بعضها، مث لن يكوف اتساؽ اعتقادات املرء أبدًا كافيًا للتسويغ، ألنو صمب أف 

اتو يكوف مسوغًا ُمسَبقًا لالعتقاد أبف اعتقاداتو متسقة وأف مثل ىذا االتساؽ صمعل من املرجَّح أف اعتقاد
 صادقة. قد يؤدي ىذا ألف يعترب التأسيسي الكالسيكي داخالنية النفاذ القوي توجهاً من األجدر ذبنبو.

( أبننا إذا قمنا ذبنبًا للًتاجع إبسقاط متطلبات النفاذ chs.1 and 2: 2006جادؿ مايكل بَتغماف )
النزعة. إف العنصر اجلاذب يف  القوي، تلك العزيزة على بعض الداخالنيُت، فإننا سنخسر أيضًا دافَع تلك

الداخالنية حسب رؤية بَتغماف يكمن يف دعواىا أبهنا قادرة على تفسَت التسويغ بطريقٍة سبنح الذات ادحاملة 
العتقاد مسوغ ضمانًة مؤكَّدة من زاوية ذاتية، ضمانًة التقدمها أي من النزعات اخلارجانية )نوقشت يف 

 truth bearersكاف االتصاؿ املباشر مع تطابٍق وحوامٍل للصدؽ   األسفل(. وفقًا لبَتغماف، حىت وإف
، فإنو الضممل ضمانًة إال إذا كاف مصحوابً ابعتقاد مسوغ حبصوؿ كل truth makersومنِتجاٍت للصدؽ

ىذه العالقات. وىذا سُيعيدان جمددًا إىل إشكاؿ الًتاجع. إف التحدي يف أطروحة بَتغماف عسٌَت وسيتعُت 
عتِقد الظمكنو تغطية على منظرّي 

ُ
االتصاؿ املباشر التقليدي الذين يرفضوف شرط النفاذ القوي إقناعنا أبف امل

لالطالع على  Hasan 2011عالقات االتصاؿ املباشر ىذه دوف ادحصوؿ على ضمانة للصدؽ. )انظر 
ؿ شرط النفاذ القوي رد حوؿ ىذه النقطة(. وظمكن أيضًا للداخالين حماولة إقناعنا أبف الًتاجع اآليت مع قبو 

 (.  Fales 2014ليس ُمشِكاًل على كّل حاؿ. )انظر

 زمعضلة سيالر  3.2
 

اليت نوقشت -كاف بونچور على دراية اتمة أبف بعض التأسيسيُت الكالسيكيُت سيتجنبوف مشكلة الًتاجع 
« نتصل معها»و أ« نتلقاىا»لنا، أو أننا « ُمعطاة»من خالؿ تبٍّت فكرة أف بعض األشياء ببساطة  -أعاله
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ـ االعًتاض التايل واملستوحى من سيالرز ) ( على التأسيسية الكالسيكية 1963مباشرة. ومن مث قدَّ
(1978,1985 :ch.4 والذي يُشار إليو عادة ابسم )«ىل االطالع/الدراية أو «: معضلة سيالرز

لى قبوؿ قضيٍة أو فكرٍة أو على االتصاؿ املباشر الذي يُزَعم أنو مصدرًا للتسويغ غَت االستداليل، ينطوي ع
األقل تصنيٍف لبعض املوضوعات ادحسية أو تطبيق بعض املفاىيم على اخلربة؟ فإنو إذا كانت الدراية أو 
االتصاؿ املباشر قضوية أو مفاىيمية هبذه الطريقة، ويف حُت أف ىذه األفعاؿ/حاالت الدراية تبدو قادرة من 

ى، فإنو من املؤكد أهنا ستحتاج ىي نفسها للتسويغ. أي إذا مشلت حيث املبدأ على تسويغ اعتقادات أخر 
حالة الدراية شيئًا مثل قبوؿ قضية أو تصنيف خربة، فإّف مثل ىذا املوقف أو الفعل من الواضح أنو ضمتاج 
تسويغًا إف كاف لو أف يسوغ أّي شيء آخر. ومن مث اليكوف االعتقاد التأسيسي املزعـو أتسيسيًا يف هناية 

طاؼ. من انحية أخرى؛ إذا كاف ظمكننا اعتبار الدراية املباشرة غَت قضوية وغَت مفاىيمية، ويف حُت أف امل
ىذه األفعاؿ/حاالت الدراية التتطلب تسويغاً أو حىت تعًتؼ بو، فإهنا التبدو أيضاً قادرة دبُفردىا على تقدًن 

تكوف الدراية أو االتصاؿ املباشر التأسيسي عّلة أو تسويغ لعناصر قضوية كاالعتقادات. وهبذا، الظمكن أف 
 الكالسيكي مصدراً أتسيسياً للمعرفة أو االعتقاد املسوغ.

يُقدِّـ أحد ادحلوؿ املقًتحة هلذه املعضلة أتكيدًا على أف االتصاؿ املباشر بواقعٍة ما ليس يف حد ذاتو عالقة 
فادىا أف املرء اليكوف لديو اعتقاد مسوغ على معرفية؛ إبمكاف َمن يتبٌت االتصاؿ املباشر أف يقدـ ُحّجًة م

رمو غَت استداليل أنو )أ( إال إذا كانت لديو فكرة أنو )أ( وكاف على دراية بكّل من الواقعة )أ( وابلفكرة )أ( 
وبعالقة التطابق بينهما. اليوجد من وجهة النظر ىذه فعل منفرد لالتصاؿ املباشر يوّلد معرفة أو اعتقاد 

س صدَؽ فكرة أو قضية، سابق للوعي مباشرة، فإنو الشيء آخر مسوغ، لكن عن دما يكوف كل ما يؤسِّ
ضمتاجو املرء أو يرغب فيو لتسويغ االعتقاد. إف أفعاؿ االتصاؿ املباشر دبا فيها االتصاؿ القضوي التتضمن 

الدراية اليت  تطبيقًا العتقاٍد أو مفهوـٍ أو حكم، ومن مث الربتاج إىل تسويغ. إف كاف إبمكاف موضوعات
نتصل معها أف تكوف قضوية، فردبا إبمكاف االتصاؿ مع نوع صحيح من العناصر )دبا فيها القضوية( أف 
ضُمِدث فرقًا يف التسويغ. ومن مث ُيسلِّم ىذا الرأي أف فعاًل منفردًا من االتصاؿ املباشر مع واقعة ما، اليُقّدـ 

س إبمكاف أفعاؿ االتصاؿ املباشر، منفردًة أو جمتمعة، أف تسويغاً، لكنو يرفض ما تفًتضو املعضلة أنو لي
 See Fumerton 1995 for a reply of this sort. For aرُبِدث فرقًا يف التسويغ. )

reply that is similar in many respects, see BonJour 2000 and 2003.) 
( واليت دبوجبها تتشكل 1995,1998إف التأسيسي الكالسيكي الذي ظميل لوجهة نظر ماكجرو )

االعتقادات املسوغة على رمو غَت استداليل من خالؿ مرجع إشارّي، سيقدـ رداً مغايراً إىل حٍد ما. إف فعل 
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االتصاؿ املباشر وحده ليس كافيًا للتسويغ؛ صمب على املرء أيضًا أف يشكل االعتقاد بطريقة يصبح فيها 
نِتج للصدؽ يف املوضوع املباشر هلذا االتصاؿ ُمكوِّاًن 

ُ
لالعتقاد نفسو، أو داخاًل يف تكوينو. إف صلة اجلزء امل

عَتقد هبا واضحًة وموثوقًا هبا وذلك ابعتبار الطريقة اليت َتَشّكل هبا االعتقاد: طمتار االتصاؿ املباشر 
ُ
القضية امل

ود ىذه السمة أو ببساطة بعض مسات اخلربة ويُدِخلها يف تكوين االعتقاد أو ادحكم الذي بدوره يؤكد وج
سبثالهتا. ومن مث ُيسلِّم ىذا الرأي أف فعل االتصاؿ املباشر اليقدـ تلقائياً تسويغاً العتقاد متطابق، لكنو يرفض 
ما تفًتضو املعضلة أنو الطريقة الستخداـ فعل االتصاؿ املباشر يف تشكيل االعتقاد بشكل ضُمِدث فرقًا يف 

 التسويغ. 

 ابق واالتصاؿ املباشرشكوؾ يف نظرييّت التط 3.3
 

مستقلة عن أي بُنية يفرضها العقل. ليس بوسع املرء « بُنية»يفًتض منظرو االتصاؿ املباشر معقولية عامل ذي 
بال وقائع مستقلة عن األفكار واألحكاـ اليت سبثلها أف يفهم عالقة االتصاؿ املباشر بينو وبُت الواقعة، تلك 

غ غَت االستداليل. إف االعًتاضات املعاصرة األكثر راديكاليًة على التأسيسية العالقة اليت تُػَعّد قاعدة للتسوي
تنطوي على عدـ رضا عن التزاـ التأسيسيُت الضمٍّت دبفهـو التطابق الواقعي القوي للصدؽ ابعتباره يتضمن 

البدائل املقًتحة ارتباطًا مع وقائع مستقلة عن العقل. إال أف مناقشة ىذه املشاكل املتعلقة دبفهـو التطابق و 
 (.The Correspondence Theory of Truthستأخذان بعيداً عن املوضوع. )انظر مدخل 

كما يرفُض البعض مفهـو الصدؽ املتضمن يف دعاوى التأسيسية الكالسيكية واملتعّلق ابلتسويغ غَت 
تعريف التسويغ غَت  االستداليل، يصرّح آخروف أهنم حائروف بشأف بعض املفاىيم األساسية املستخدمة يف

االستداليل. الظميل منّظرو االتصاؿ املباشر إىل قوؿ الكثَت نسبياً حوؿ ربليل معناه. بينما وملزيٍد من الوضوح، 
ظمكنك أف تبُّت لشخص ما ىذا املفهـو من خالؿ مقارنة درايتو ابألمل أثناء وجود إهلاء مؤقت انجم عن 

لفًتة الوجيزة مل يزؿ موجودًا ولكن الشخص املصاب مل يعد يتصل حمادثة شيقة؛ سنفًتض أف األمل يف ىذه ا
مع واقعة وجوده. ىذه الدراية، كما صُمادؿ منظرو االتصاؿ املباشر، من الواضح أهنا شيء يتجاوز جمرد 
االعتقاد بوجود أمل، حيث ظمكن للمرء أف يعتقد أنو حبالة ذىنية )دعنا نقل الواعية( دوف أف يكوف على دراية 

ذه ادحالة. ومع ذلك، ومثل معظم النظرايت، تُقيم التأسيسية معقوليتها يف هناية األمر على مفهـو أساسي هب
أو بدائي يستعصي على مزيد من التحليل. وإننا كما رمتاج إىل إهناء الًتاجعات املعرفية من خالؿ التسويغ 

ملفاىيمية من خالؿ مفاىيم تُعَرؼ دوف مزيِد التأسيسي، صمادؿ التأسيسيوف، رمتاج أيضاً إىل إهناء الًتاجعات ا
 إيضاح.   
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 هتديد النزعة الشكية 3.4

 
رغم أف خصـو التأسيسية الكالسيكية الظميلوف دائمًا لالعًتاؼ هبذا، إال أننا نشك أبف أصل عدـ الرضا 

املعصـو أو  عنها يكمن يف صعوبة اإلشكاؿ الذي تواجهو مع النزعة الشكية الراديكالية. ليس يف االعتقاد
التسويغ املعصـو أو نظرايت االتصاؿ املباشر للتسويغ التأسيسي إال ما ىو قليل داخل يف أسس املعرفة. 
يرفض معظم التأسيسيُت الكالسيكيُت تلك الفكرة القائلة إف ابستطاعة املرء امتالؾ اعتقادات مسوغة على 

يصَت ماضيًا بغمضة عُت. كيف ظمكن للمرء رمو غَت استداليل حوؿ املاضي، لكن ادحاضر بطبيعة ادحاؿ 
حىت أف أيمل يف استعادة ذلك الكم اهلائل من املعارؼ اليت افًتض البشر قبل الفلسفة ادحصوؿ عليها إف  

 PIJكانت القاعدة اإلبستمولوجية ُمقِفرة إىل ىذا ادحد؟ وإذا قُِبل البند الثاين من مبدأ التسويغ االستداليل 
خطورة وجديّة. قد تكوف قادرًا على إقناع نفسك أنو إبمكاننا أف نعرؼ على رمو  فستكوف املشكلة أكثر

غَت استداليل مبادئ املنطق االستنباطي، لكن االستنباط لن أيخذان وعلى رمٍو جُمٍد أبعد من أسس املعرفة 
عرفتو كثَتاً من ( أبف ىناؾ معقولية كبَتة يف كوف املرء اليتقدـ دب1906:126واالعتقاد املسوغ. صمادؿ ميل )

خالؿ استخداـ شكل من املنطق الأيخذه إال لنتائج حواىا ضمنيًا اقًتاف مقدماتو. هلذا وللذىاب أبعد من 
 PIJاألسس، سنحتاج حتماً إىل استخداـ منطق غَت استنباطي وسيتطلب األمر يف هناية املطاؼ ووفقاً ملبدأ 

ات االحتمالية بُت الرباىُت ونتائج مل تكن ُمتضمَّنة منطقياً امتالؾ معرفة غَت استداللية لقضااي واصفة للعالق
غَت  a prioriأولية يف الربىاف. ليس من السخف ظاىراًي أف نفًتض إمكاف أف يكوف لدى املرء معرفة 

لالطالع  1948استداللية لعالقات احتمالية، وكوف ىذا الرأي غََت شائع تقليٌل من شأنو. )انظر راسل 
 د هلذه املسألة(.على تناُوؿ جي

 . البدائل الداخالنية للتأسيسية الكالسيكية4
 

أشران أعاله إىل أف كثَتًا من الفالسفة يروف أف قبوؿ التأسيسية الكالسيكية يؤدي ابلضرورة إىل نزعة غَت 
عل الرد مقبولة من الشكية الراديكالية. وقد توجَّو بعض اإلبستمولوجيُت املعاصرين لتأسيسيٍة أكثر اعتدااًل ذب

( والنزعة 2001على حجج الشكية أكثر سهولة. إف كاًل من النزعة احملاِفظة الظاىراتية ملايكل ىيومر )
يف السماح لنطاؽ واسع من االعتقادات أف « تساىالً »( تعد وجهات نظر أكثر 2000الوثوقية جليم بريور )

( لتعيُت موضع 1989الطويلة )مثل  يكوف هلا تسويغ أتسيسي. وترتبط وجهات نظرىم ىذه جبهود تشيزىومل
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التسويغ غَت االستداليل عند االعتقاد بقضااي عديدة زبّص ماضي املرء وحميطو الفيزيقي من حيث ادحاالت 
 التجريبية.

( واليت يطلق عليها غالباً 1980يُقدِّـ ىيومر أطروحتو على أهنا ربسُت ألطروحٍة مبدئية دافع عنها تشيزىومل )
حيث يعترب احملاِفظ «. احملاِفظة االعتقادية»وأحيااًن دبسمى يالئمها أكثر؛ « ظة اإلبستمولوجيةاحملافِ »النزعة 

لالعتقاد هبذه  'تسويغ الوىلة األوىل'االعتقادي أنك دبجرد أف ذبد نفسك تعتقد بقضيٍة ما )أ( فإف يف ىذا 
الوىلة يكوف اعتقادؾ مسوغاً تسويغ القضية. اليعٍت أف جمرد اعتقادؾ بشيٍء ما صمعل االعتقاد مسوغاً، فقد 

إف كانت لديك : ultima facie الوىلة الباقية لكن ليس مسوغًا تسويغ prima facie األوىل
أسباب جيدة لعدـ االعتقاد بػ)أ(، أو أسباب جيدة لالعتقاد أبف )أ( اليُعتَمد عليها أو غَت موثوقة، فإف 

ة أخرى، وفقًا للنزعة احملاِفظة االعتقادية، إذا اعتقد )س( أنو ومل يعد مسوغاً. بعبار « أُلغي/ُدِحض»اعتقادؾ 
 فإف )س( لديو تسويغاً لالعتقاد أبنو )أ(.ومع غياب الدواحض  )أ(

يقلق البعض من كوف ىذا الرأي عرضة هلجوـٍ من األمثلة املضادة، ألنو يتعّهد حبماية اعتقادات من الواضح 
ألمثلة املضادة حاالت ُيشكِّل فيها املرء اعتقاداً يف قضية الظملك أي أنو الشيء يسوغها. يُقدِّـ أحد أفضل ا

دليل عليها أو ضدىا. َىب أنو على الرغم من عدـ وجود أي دليل سواء لالعتقاد أو ضده؛ يعتقد )س( 
(، أو أف Foley 1983:174–5بطريقٍة ما أف ىناؾ عددًا زوجيًا من حبيبات الرمل يف شاطئ معُت )

 Christensenُرمَيت إىل مكاف بعيد عن األنظار قد سقطت على وجو معُت )عملًة معينة 
(. َىب أيضًا أف )س( الظملك أي دواحض هلذا االعتقاد: ليس لدى )س( أي دليل ضد 1994:74

القضية، وليس على دراية أبف تشكيل اعتقاده كاف بال دليل أو على رمو غَت موثوؽ. ُتسلِّم النزعة احملاِفظة 
 For an attempt toحدسية تقوؿ دبعقولية أو تسويغ ىذا االعتقاد. )-ية بنتيجة ضداالعتقاد

respond to this and related objections, see McCain 2008.) 

ل معظم التأسيسيُت الذين ظميلوف للداخالنية وجهَة النظر القائلة إف حالة الال اعتقاد -على أية حاؿ، يفضِّ
« مظهر»، ادحالة التسويغية ىي احملاِفظة الظاىراتيةغَت االستداللية. فوفقًا للنزعة  تقدـ تسويغًا لالعتقادات

لػ)س( أنو )أ(، ومع غياب الدواحض، فإنو سيكوف لدى )س( درجة من التسويغ  ظهرإذا «: يبدو»أو أف 
 Huemer 2001, 2007, 2013; Cullison 2010; Tuckerلالعتقاد أبنو )أ(. )

2010; Skene 2013.)  ،أتيت ىذه املظاىر أبنواع خمتلفة: حسية أو إدراكية حسية، معقولة أو حدسية
لإلشارة إىل ذات الرأي، أو إىل رأي « النزعة الوثوقية»تذكُّرية، أو استبطانية. يستخدـ الكثَت مصطلح 

)أ(، ومع  لػ)س( أنوظهر إدراكيًا حسيًا : إذا اإلدراك احلسيعلى بعض ىذه األنواع وعادًة ما يكوف يقتصر 
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غياب الدواحض، فإف )س( سيكوف لديو شيء من التسويغ لالعتقاد أبنو )أ(. ذبدر اإلشارة ىنا أف بريور 
التسويغ قد يكوف مباشرًا وقاباًل للتقويض يف ذات »يف رأي مفاده أف « الوثوقية»نفسو استخدـ مصطلح 

ما ترفضو احملاِفظة الظاىراتية  ( ومن مث فهو يستخدـ املصطلح بشكٍل يتوافق مع96: 2013« )الوقت.
والوثوقية كما تُفَهم ىااتف النزعتاف بشكل عاـ. يف حُت أف عمـو الذين يقبلوف ىذا التوجو )سواء بشكلو 
العاـ أو الذي يقتصر على الظهور اإلدراكي ادحسي( يعتقدوف أف شبة حاالت تقدـ تسويغاً مباشراً لكنو قابل 

قبوؿ أف حاالت أخرى تقدـ تسويغًا مباشرًا قاباًل للتقويض وإنكار للتقويض أو الدحض، ومن املمكن 
إمكاف ىذا التسويغ من املظاىر اإلدراكية ادحسية. على أيّة حاؿ، من أجل التبسيط واتباع االستعماؿ األكثر 

سّمَيُت شيوعاً، سنستخدـ فيما سيأيت 
ُ
 ؿ تقريباً.على رمو مًتادؼ/متبادَ « الوثوقية»و« احملاِفظة الظاىراتية»امل

بشكل  « تساىالً »إف الدافع الرئيس للمحاِفظة الظاىراتية واضح وبُّت. كما أشران أعاله؛ ىذه الرؤية أكثر 
كبَت من التأسيسية الكالسيكية وذلك يف مساحها لنطاؽ واسع من التسويغ التأسيسي. على سبيل املثاؿ، 

البارحة، وأين أشعر ابلعطش، وأين أفكر أعتقد أف ىناؾ قطة يف حضٍت، وأين تناولت السمك يف عشاء 
من املعقوؿ القوؿ إف اعتقادي للوىلة األوىل،  . إنو5=3+2جبلب كوب من املاء، وأف اللّذة جيدة، وأف 

هبذه القضااي يعود لسبب أهنا تظهر/تبدو صادقة؛ ألنو يظهر يل أف ىناؾ قطة يف حضٍت وأين تناولت 
أعتقد حقًا هبذه األشياء بناًء على ظهورىا، وشّكَلْت مصدرًا كافياً السمك البارحة وإىل آخره.   إذا كنت 

 :للتسويغ، فإنٍت، ومع غياب الدواحض، مسوغ يف االعتقاد. كما عربَّ عن ىذا ىيومر
 

إف كانت املظاىر غَت املدحوضة ليست مصدرًا لالعتقاد املسوغ، فكيف إبمكاف املرء ذبنب النزعة 
واملاضي والقَيم واملوضوعات اجملردة وما إىل ذلك؟ مامل يُواَجو ىذا الشكية حوؿ العامل اخلارجي 

 ( 2013:349اإلشكاؿ؛ سيكوف من ادحكمة أف نضع ثقتنا يف املظاىر.... )
 

؟ عادة ما يُوضَّح الفرؽ بُت املظهر واالعتقاد ابستخداـ األمثلة. «يظهر»أو « يبدو»ماذا يعٍت ربديدًا أف 
لَت البصرية سنتوقف عن االعتقاد أف اخلطوط فيها غَت متساوية ابلطوؿ وإف  -دبجرد أف نكتشف ُخدعة مولر

كانت بطريقٍة ما تظل تبدو لنا غَت متساوية. وينطبق األمر نفسو على ادحدس الظاىر والذكرايت الظاىرة 
أو بواعثو أو اليت نقتنع أهنا كاذبة. ينّبو ىيومر وآخروف أنو الظمكن اخللط بُت املظاىر واستعدادات االعتقاد 

امليل إليو، رغم عدـ اتفاؽ اجلميع على ىذا. أقاـ ىيومر ُحّجتو يف ىذه املسألة على ثالثة أركاف رئيسية 
(. أواًل، من املمكن أف يكوف لديك مظهر )على سبيل املثاؿ أف خطًا أطوؿ من اآلخر، 1–2007:30)
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و جمرد وىم وليس لديك أّي استعداد أو ميل إىل أو ارمناء العصا املغمور يف املاء( لكنك على قناعة اتّمة أن
االعتقاد بو. اثنياً، من املمكن أف سبيل لالعتقاد أبنو )أ( )ألنك مثاًل تريد حقًا أف تكوف صادقة( يف غياب 
مظهٍر متطابٍق أنو )أ(. اثلثاً، ظمكن للمظاىر تقدًن تفسَتات ُمعترَبة ملا نعتقده أو ملا لدينا استعداد لالعتقاد 

: أان أميل لالعتقاد أبف ىناؾ حافلة قادمة ألنو يبدو إلدراكي ادحسي كذلك؛ فهمنا للظهور األخَت بصفتو بو
 مياًل لالعتقاد استخفاٌؼ ابلتفسَت.

ىكذا يرى مؤيدو النزعة احملاِفظة الظاىراتية والوثوقية بشكل عاـ أف املظاىر زبتلف عن االعتقادات وامليل إىل 
من حيث أهنا مواقف قضوية أو على األقل « االعتقاد-كما»ف أيضًا أف املظاىر االعتقادات، لكنهم يرو 

(؛ أي 2013)ىيومر« أتكيدية»ذات حمتوى قضوي أو سبثيلي. يروف أيضًا أف للمظاىر طابعاً دميزاً: املظاىر 
خالؿ ظمكننا القوؿ بصدؽ تلك القضااي... فقط من ” نشعر كما لو أنو“حبيث »فيها « قوة ظاىراتية»شبة 

« يؤّكد»بصدؽ )أ( أو « يُوصي»ظهور )أ( »(؛ n .23, 547: 2000)بريور«. سبثالهتا هبذا الشكل
(. إف أحد اخلالفات الالفتة وذات الصلة الوثيقة ابإلبستمولوجيا وفلسفة 2013)اتكر«. للذات صدؽ )أ(

ض )مثل ىيومر العقل تناقش تلك العالقة بُت املظاىر واإلحساسات/اخلربات ادحسية. وفقًا للبع
2001:ch.4  ظهور إدراكي -(، اإلحساسات حبد ذاهتا نوع أو صنف من الظهور 1998وتوهلورست
( اإلحساسات مغايرة للمظاىر اإلدراكية ادحسية رغم اقًتاهنما 2010بينما يعترب آخروف )مثل اتكر -حسي

 (.8–2013:7غالباً.  )للمزيد حوؿ عالقة اإلحساسات ابملظاىر انظر اتكر 
وّضح كل من ىيومر وبريور أف ادحاالت القصدية اليت تقدـ تسويغًا تقدِّمو دوف أف ضمتاج املرء إىل إدراؾ ي

حقيقة أنو فيها. مع قبوؿ كل منهما استطاعة املرء ربويل انتباىو إىل الداخل الكتشاؼ حقيقة أنو واقع يف 
ا( أف ادحاالت املعنية تقدـ ذلك ردب أولياً مثل ىذه ادحاالت، واستطاعتو من حيث املبدأ أف يكتشف )

 التسويغ املعريف.  

 . اعًتاضات على البدائل الداخالنية للتأسيسية الكالسيكية5
 

سنركز يف ىذا الفصل على االعًتاضات اليت تُثار غالبًا ضد نزعيّت احملاِفظة الظاىراتية والوثوقية، رغم إمكاف 
 نية األخرى.تطبيقها أيضاً على النظرايت التأسيسية الداخال

كما قد يتوقع القارئ؛ اإلشكاؿ الرئيس لدى كل من النزعة احملاِفظة الظاىراتية هليومر والنزعة الوثوقية لربيور، 
يكمن يف معٌت املسمَّى الذي أطلقو بريور على نزعتو. يُفاجئ إبستمولوجيوف ُكثر كيف أف ىذه اآلراء ذبعل 
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ولة. قد تكوف اإلحساسات حاالت سبثيلية، وقد يكوف ىناؾ ادحصوؿ على تسويٍغ لالعتقادات دبنتهى السه
أف »أو « أف يظهر»ذلك النوع من ادحاالت التمثيلية والذي يطلق عليو ىيومر واحملافظوف الظاىراتيوف 

، ولكن ملاذا صمب أف نفًتض أهنا سبثل وبدقة العامل من حولنا؟ اخلوؼ ىو حالة سبثيلية أو قضوية، لكن «يبدو
 القائلة إنٍت أخشى أف ىناؾ أشباحاً، يبدو من الصعب أف نكِمل ونقوؿ إنٍت أملك تسويغمن ادحقيقة 

لالعتقاد أف ىناؾ أشباحاً. يف ىذه املسألة؛ االعتقاد حالة سبثيلية وإف شككنا أبف جمرد الوىلة األوىل 
تقدـ تسويغاً؟ « وأف يبد»االعتقاد إبمكانو تقدًن تسويغ، فلماذا صمب أف نعترب حالة سبثيلية أخرى مثل 

قوهتا »، ردبا ألف justifiersسيجيب ىيومر وبريور أبف ادحاالت التمثيلية اليت قدموىا ىي ُمسوِّغات 
ىي ببساطة خمتلفة يف ىذا السياؽ. ويف حُت أهنا التقدـ أي ضمانة على أف العامل « التأكيدية»و« الظاىراتية

 غاً التستطيع ادحاالت التمثيلية األخرى تقدظمو.ىو كما يتمثل، إال أهنا ببساطة ربِمل معها تسوي
أف تكوف دافعًا للقوؿ بسهولة التسويغ لدى كل من نزعيّت الوثوقية واحملاِفظة « مشكلة املعرفة السهلة»ظمكن لػ

الظاىراتية. ودبا أف ىذه املشكلة تُػثَار ضد كل من البدائل الداخالنية واخلارجانية للتأسيسية الكالسيكية، 
 سنتناوهلا يف الفصل الثامن بعد أف نناقش النزعة اخلارجانية. فإننا 

 اعًتاض التدخُّل اإلدراكي 5.1
التدخل »يتضمن االعًتاض األخَت على نزعيّت احملاِفظة الظاىراتية والوثوقية احتكامًا إىل حاالت من 

لدى الذات إىل ؛ حاالت تؤدي فيها املواقف القضوية )اعتقادات، خماوؼ، رغبات...إخل( «اإلدراكي
؛ إف كاف لدي «الدعم غَت املشروع»ذي صلة. أييت االعًتاض يف شكلُت. األوؿ ىو اعًتاض « مظهر»

يل أنو )أ( « يبدو»تسويغ ُمسبق لالعتقاد أنو )أ( )مثاًل أف سياريت يف الكراج(، وىذا االعتقاد تسبب يف أف 
ياريت يف الكراج حُت ألقي نظرة خاطفة ذباىو(، ىنا )مثاًل تسبب االعتقاد والتوقع يف أف يبدو يل بصرايً أف س

حدسي. إين -تستلـز نزعة الوثوؽ أف تسويغ االعتقاد يرتفع دعُمو. والرد املعتاد أف ىذا الزعم ليس ضد
الأحصل على أّي تسويغ إضايف من ذلك الظهور إف كاف لدي سبب جيد يدعو للشك أف ما ظهر يل 

يف حاؿ مل يكن لدي سبب كهذا، فليس من الواضح كيف يكوف  اعتمد على امتالكي لالعتقاد، لكن
« بيل»( قياسًا على الشهادة: إف أخربين كّل من 2013:14حدسي. قدـ اتكر )-تسويغي أمرًا ضد

أبوقات خمتلفة أف ىناؾ بيتزا جمانية يف الساحة، فإف ىاتُت الشهادتُت معًا تقدماف سببًا أكرب « جيل»و
مل تكن لتخربين لو مل  وىذا ما الأعلمو« جيل»ردة، وىذا يظل قائمًا وإف كانت لالعتقاد من إحداشما منف

 «.بيل»تسمع اخلرب من 
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ُشوب»ُيسمى أحيااًن اعًتاض « التدخل اإلدراكي»الشكل الثاين العًتاض 
َ
( 2013)ىيومر« املصدر امل

 -واالعتقادات غَت املسوغة كاملخاوؼ والرغبات-وينشأ من كوف املواقف القضوية املغايرة لالعتقاد املسوغ 
زباؼ من أف يغضب « جيل»إبمكاهنا التأثَت على كيفية ظهور األشياء لنا. لنفًتض على سبيل املثاؿ أف 

(. 2013، وعندما رأتو تسبب ذلك اخلوؼ جزئيًا يف أف يبدو كأنو غاضب عليها )سيغل«جاؾ»عليها 
العتقادىا هبذه الطريقة. االقًتاح الطبيعي  على تسويغ« جيل»حدسي أف ربصل -يرى الكثَت أنو من الضد

 ;see, e.g., Markie 2005, 2013يقوؿ أبشمية مسببات االعتقاد لتسويغو املعريف )
Goldman 2009; Lyons 2011; Siegel 2013 وكما سبق، ىناؾ َمن اليرى حبدسية .)

تاحًا لوصوؿ الذات إليو )على سبيل أتثّر تسويغ الذات ابلتاريخ السبيب لالعتقاد حُت اليكوف ىذا التاريخ مُ 
(. لكن يعًتؼ على األقّل بعض من احملاِفظُت الظاىراتيُت جباذبية القوؿ ابدحدس رداً 2013املثاؿ ىيومر

على بعض ادحاالت، وضماولوف إدخالو ابعتبار أف ىناؾ شيئًا خمُِاًل إبستمولوجيًا يف ادحالة آَخر. على سبيل 
د مسوغ معرفياً، يكوف الفاعل انقَص اإلدراؾ بطريقٍة ما أو غَت مسؤوؿ معرفيًا أو املثاؿ؛ يف حُت أف االعتقا

( أو أف يفتقر إىل ذلك التسويغ الذي صمعل االعتقاد الصادؽ e.g.,Skene 2013يف موِضع انتقاد )
(. على أيّة حاؿ، يُعِرب البعض عن قلقهم من أنو الظمكن التعامل مع e.g.,Tucker 2010معرفة )

ُشوب»حاالت  صبيع
َ
شِكلة هبذه الطرؽ. )انظر « املصدر امل

ُ
 (.  McGrath2013و Markie2013امل

 . الصور اخلارجانية للنزعة التأسيسية6
 

ات كربى يف الثالثُت أو األربعُت عامًا املاضية مع ظهور  طرأت يف املشهد اإلبستمولوجي تغَتُّ
ديد معامل اجلدؿ الواقع بُت ذوي النزعتُت الداخالنية اإلبستمولوجيات اخلارجانية. وإف من ابلغ الّصعوبة رب

: 1995واخلارجانية يف نظرية املعرفة. )لالطالع على نقاش ُمفصَّل حوؿ التعريف هبذا اجلدؿ انظر فيومرتوف 
chs. 3 and 4 وأيضًا مدخل .internalist and externalist conceptions of 

epistemic justification.) 
ف على األقّل شائعاف لفهم ىذا اجلدؿ. فهو يُعترَب أحيااًن قائم حوؿ ما إذا كاف ابستطاعة املرء ىناؾ طريقا

داخالنية ادحالة »للُمعَتقِدين. وفقًا ملا قد نسميو « داخلية»تعيُت اخلواص املعرفية من خالؿ حاالت 
ث، أو يعتمد بشكل أساسي (؛ فإف التسويغ ضُمَلَّل من حيMentalism)تسمى أحياانً الذىنية « الداخلية

وحصري على، ما ىو داخل الذىن. ويتبع ىذا الرأي أنو الظمكن لشخصُت أف يكوان متشاهَبُت داخلياً/ذىنياً 
ومن مث فإف التسويغ لديهما سيختلف لنفس االعتقادات. وأف تكوف شخصاً خارجانيًا )غَت ذىٍت( يعٍت أف 
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اسي على بعض الوقائع أو ادحاالت العالئقية خارج الذىن. تزعم أف تسويغ املرء ينطوي أو يعتمد بشكل أس
بينما يعترب البعض اآلخر اجلدؿ متمركزًا حوؿ مسألِة ما إذا كاف املرء ضمتاج أنواعًا معينة من النفاذ من أجل 

أف ادحصوؿ على تسويغ لالعتقاد أبنو )أ( يتطلب وجود « النفاذ الداخالين»التسويغ. يرى عمـو ذوي نزعة 
داخلي أو متاح على األقل لالستبطاف أو الدراية يتعلق بصدؽ/تسويغ )أ(. )يف حُت يبدو أف بعضًا شيء 

من ذوي نزعة النفاذ الداخالين يروف أف كل ما ضُمدِّد التسويغ صمب أف يكوف متاحًا للذات، كما سنرى بعد 
النفاذ »ابل يُنِكر َمن يتبٌت قليل، وابلكاد يعتنق أي من الداخالنيُت مثل ىذا املوقف القوي(. ويف املق

أف التسويغ يتطلب مثل ىذا النفاذ. إنو الضمتاج أف ينكر أف شيئًا متعلقًا بصدؽ )أ( ىو، أحياانً « اخلارجاين
على األقل، متاح للذات اليت سبلك تسويغًا لػ)أ(؛ لكن ذوي النزعة اخلارجانية سموذجيًا ينكروف أف النفاذ 

 دائم من أجل التسويغ.مطلب 
يقبل البعض كاًل من شكلّي الداخالنية رغم اعتبارىم واحداً أساسي أكثر من اآلخر. ظمكن للمرء على سبيل 
املثاؿ اعتبار النفاذ الداخالين أساسي أكثر، ويرى إبمكاف النفاذ فقط إىل ادحاالت الذىنية والوقائع الداخلية 

أو قد ينطلق املرء من األطروحة الذىنية وصمادؿ أبف املتعلقة هبا، ومن مث يقبل النزعة الذىنية بصفتها نتيجة. 
لدينا ادحد األدىن من النفاذ إىل الوقائع ذات الصلة، ومن مث يقبل شكاًل من النفاذ الداخالين. لكن من 
املمكن قبوؿ أحد ىذين الشكلُت ورفض اآلخر؛ فقد يُنِكر بعض من يتبٌت النزعة الذىنية أننا سملك نفاذاً 

لذىنية أو السمات اليت رُبِدث فرقاً يف التسويغ. وقد يرى بعض من يتبٌت النفاذ الداخالين أنو لكل ادحاالت ا
جّردة 

ُ
ظمكننا أف نكوف على دراية مباشرة ابملوضوعات اخلارجية أو ادحاالت اخلارجية أو العالقات/الكياانت امل

سويغ؛ ينكروف أف مسوِّغات املرء صمب أف اخلارجية، وأنو ظمكن هلذه الدراية املباشرة أف رُبِدث فرقًا يف الت
تكوف دائمًا عقلية رغم أهنم قد يقبلوف دعوى أنو الظمكن أف ضُمَدَث فارٌؽ يف التسويغ دوف تدخل عقلي، 

 عقلية تُػَعد حالة/عالقة عقلية.-حىت إىل كياانت الالنفاذ على افًتاض أف 
طلوب )اعتقاد صادؽ، اعتقاد ُمسوَّغ، امل« النفاذ»إف نظرايت النفاذ الداخالين تتباين حسب نوع 

دراية/اتصاؿ مباشر...إخل( وأيضًا حسب ما صمب النفاذ إليو من أجل التسويغ. ومن مث فإف ىناؾ أشكاؿ 
أقوى للنفاذ الداخالين وأخرى أضعف، ونتيجة هلذا أصبح املشهد اإلبستمولوجي ابلَغ التعقيد. إنو ملن املؤكد 

. وفقًا جلميع اخلارجانيُت تقريباً، ظمكن للمرء PIJيرفضوف البند الثاين من مبدأ أف اخلارجانيُت النموذجيُت 
الوصوؿ العتقاد مسوغ أنو )أ( استنتاجيًا من )د( دوف أف يعي أي نوع من العالقة الدليلية بُت )أ( و)د(؛ 

و/نفاذه. ويرفضوف وجود عالقة دليلية جيدة بُت )أ( و )د( ظمكن أف تكوف خارج عقل املرء وغَت قابلة لوصول
: حيث "ظمكن للمرء ادحصوؿ على اعتقاد مسوغ على غري االستداليلأيضًا ذلك املبدأ املوازي للتسويغ 
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أساس مدخالٍت حسية أو غَتىا من املدخالت املستقلة عن االعتقاد دوف أف يعي أي نوع من العالقة 
دَخل واالعتقاد". ظميل احملاِفظوف الظاىرات

ُ
يوف والوثوقيوف إىل االتفاؽ مع اخلارجانية النموذجية الدليلية بُت امل

يف رفض شرط إدراؾ املرء للعالقة بُت الدليل/القاعدة اإلبستمولوجية والقضية اليت يعتقد هبا. )رغم رفضهم 
مطلوبة أيضًا للتسويغ(. على أيّة حاؿ، يقبل  -اليت نوقشت أدانه-أف الشروط اخلارجية مثل املوثوقية 

عادًة أنو ظمكن من حيث املبدأ أف يكوف لدى املرء اعتقاد أتسيسي دوف وجود أي مظهر. صَبَع اخلارجانيوف 
اخلارجية يف سياؽ التسويغ املعريف )انظر على بعض اإلبستمولوجيُت بُت املتطلبات الداخلية املعتِدلة واألخرى 

 (.2004وستيوب  1989سبيل املثاؿ ألستوف 
زبتلف جذراًي عما يراه التأسيسيوف الكالسيكيوف، إال أف بُنية املعرفة  رغم دفاع اخلارجانيُت عن نظرايتٍ 

والتسويغ الناذبة عن مثل ىذه النظرايت تبقى يف الغالب ذات ىيكل أتسيسي. دعنا نوضح ىذه النقطة أوالً 
 . إف الفكرة7نظٍر دافع عنها أحد أبرز اخلارجانيُت، وىي موثوقية آلفُت جولدمافمن خالؿ طرح وجهة 

األساسية وراء املوثوقية يف غاية البساطة؛ االعتقادات املسوغة ىي اعتقادات أُنِتجت على رمو موثوؽ. 
نَتجة على رمو موثوؽ ىي اليت نتجت عن عملية موثوقة، والعملية املوثوقة ىي اليت تنِتج عادًة 

ُ
االعتقادات امل

. االعتقادات املسوغة جديرٌة أبف 8منها(اعتقادات صادقة )أو تكوف عادًة صادقة إف جرى توليد ما يكفي 
 ظمتلكها املرء ألهنا على األرجح صادقة.

ميَّز جولدماف يف البداية بُت نوعُت خمتلفُت من االعتقادات املسوغة؛ تلك الناذبة عن عمليات مستقلة عن 
« ُمدَخالت»االعتقاد واألخرى اليت تَنتج عن عمليات تعتمد عليو. األوىل عمليات ذات ربفيز آٍت من 

مغايرة لالعتقادات، والثانية اعتقادات أنتجتها عمليات تضمنت على األقّل يف ُمدَخالهتا اعتقادات أخرى. 
أي من املمكن على سبيل املثاؿ أننا قد تطوران بطريقة ذبعلنا نتوصل فوراًي وبشكل مباشر لنتائج حوؿ 

عينة. وقد نعيش يف عامل تكوف فيو االعتقادات املوضوعات اخلارجية حُت نكوف حُمفَّزين من قبل إحساسات م
املتعلقة ابلعامل اخلارجي واليت تُنَتج هبذه الطريقة صادقة عادًة )أو تكوف صادقة عادًة إف جرى توليد ما يكفي 
منها(. إف مثل ىذه االعتقادات ستكوف مسوغة حبكم كوهنا نتاج عمليات موثوقة ومستقلة عن االعتقاد. 

يف ربليل املوثوقية؛ مبدأ التسويغ التأسيسي أو غَت االستداليل: "إذا كاف « البند األساسي»وىذا ىو ببساطة 
االعتقاد نِتاَج عمليات موثوقة ومستقلة عن االعتقاد فإنو مسوغ". ويضيف مناصرو املوثوقية عادًة لو شرطاً 

                                                             
7
رت وجهة نظر جولدمان بشكل كبٌر فً كتابه تؽٌ  وقد  «.المسوغما االعتقاد »عظم ما نقول هنا على أساس الورقة المنشورة ٌقوم م   
لتسوٌػ فً امفهوماً واحداً  على األقل فٌما ٌخص   من نشر الكتاب إلى رؤٌته األولى ، لكنه عاد بعد فترة وجٌزة«اإلبستمولوجٌا واإلدراك»

 (.6988انظر جولدمان ) )التسوٌػ القوي(.
8
كما قد ٌفهم ستتجاوز هذه النزعة بالضرورة ة؛ والموثوق الرؤٌة عنٌهتفً تحدٌد ما  ةوثوقٌمها التواجهعوبات التً بالص   هنانشؽل نلن  

 عملٌة إنتاج االعتقاد الموثوقة.فً تحدٌد مفهوم  ةمضادالوقائع الصل إلى تالمٌل الوقائعً ل السٌاقالقارئ من 
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بب جيد أو تسويغ ينّص على أال يوجد دواحض متاحة للذات، أي أال يكوف ىناؾ على سبيل املثاؿ س
يف البند األساسي دوف استخداـ « دحض-الال»العتبار االعتقاد كاذب أو غَت موثوؽ. )يُػَعّد ربديد شرط 

( إضافة شرط 1979أمرًا ُمتَعّمداً. اقًتح جولدماف )«  العلة»أو « التسويغ»مصطلحات إبستمولوجية مثل 
ىذه االعتقادات التأسيسية ظمكن أف تؤخذ  عدـ وجود عملية موثوقة تعاِرض االعتقاد متاحة للذات(.

ابعتبارىا ُمدَخالت لعمليات موثوقة تعتِمد على االعتقاد من أجل توليد اعتقادات مسوغة أكثر. إف العملية 
إذا كانت االعتقادات الناذبة عنها عادًة صادقة « بشكٍل مشروط»املعتِمدة على االعتقاد تكوف موثوقة 

ادات ذات الصلة صادقة. وىكذا التكوف االعتقادات الناذبة عن عملياٍت وكانت مدخالهتا من االعتق
موثوقة مشروطة ومعتِمدة على االعتقاد مسوغًة إال إذا كانت االعتقادات املدَخلة مسوغة. ىذا ببساطة 

يف ربليل املوثوقية، وىو مبدأ طمص التسويغ غَت التأسيسي أو االستداليل: "إذا كاف « البند املتداخل»
دَخلة مسوغة، فإف ىذا اال

ُ
عتقاد نِتاج عمليات موثوقة مشروطة تعتِمد على االعتقاد، وكانت االعتقادات امل

 االعتقاد الناِتج )مع غياب الدواحض( مسوغ".
ما سبق ىو رسم مبدئي ملعامل موثوقية جولدماف املبكرة؛ قاـ الحقاً بتعديلها وفقاً لعّدة اعًتاضات. لكن ىذا 

يًا إلبراز الُبنية التأسيسية املتأصلة فيها، ويقبل يف الواقع مؤيدو املوثوقية البند األوؿ من مبدأ الرسم يُعّد كاف
PIJ  ويتعاملوف مع إشكاؿ الًتاجع املعريف من خالؿ تبٍّت نوع من االعتقادات املسوغة اليقـو تسويغها على

ج عن عملية موثوقة مستقلة عن امتالؾ اعتقادات مسوغة أخرى. إف أّي اعتقاد غَت قابٍل للدحض انتِ 
 االعتقاد ىو مسوغ. مل تدخل اعتقادات أخرى يف التسويغ لذا فإف ىذه االعتقادات أتسيسية.

( ينكر إمكانية إعطاء تعريٍف صارـٍ الصطالح 1979ذبدر اإلشارة ىنا إىل أف جولدماف نفسو )
معيارية أو تقييمية مشاهبة. ومع  دوف استخداـ مصطلحات« التسويغ»إبستمولوجي معياري أو تقييمي مثل 

مىت يكوف االعتقاد يف مصطلحات غري إبستمولوجية رُبدِّد « شروط موضوعية»ذلك، فقد اىتم بتقدًن 
 مسوغاً. وهبذا املعٌت يظل جولدماف مهتماً بتقدًن نظرية عامة وموضوعية للتسويغ.

رجاين لالعتقاد املسوغ عن طريق تناُوؿ واحدة لقد أوضحنا الطريقة اليت تكشف البُنية التأسيسية يف رؤية اخلا
من أبرز صور اخلارجانية وىي املوثوقية. لكّن صورًا أخرى أيضًا من اخلارجانية تلتـز سواء ضمنيًا أو صراحًة 
ابلتأسيس، أو على األقل تُقدِّـ اعتبارًا للتسويغ ظمّكن املرء من التمييز بُت التسويغ االستداليل وغَت 

النظرية 'املعرفة املباشرة وغَت املباشرة. أتمَّل على سبيل املثاؿ تلك الصورة األولية ملا يسمى االستداليل، 
واليت دبوجبها يعرؼ املرء قضيًة ما عندما يعتقد هبا اعتقادًا تسبَّب بو )ابلطريقة  'السببية يف املعرفة

ذا االعتبار أف ظميز التسلسل ذلك الذي صمعل ما ىو ُمعتَقد بو صادقاً. ظمكن للمرء يف ى«( الصحيحة»
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السبيب املؤدي لالعتقاد املعٍت والذي ينطوي على اعتقاداٍت وسيطٍة عن ذلك الذي اليفعل. وابستخداـ ىذه 
التفرقة، ظمكن للمرء كما قلنا أف يفصل بُت املعرفة التأسيسية وغَت التأسيسية: إف أسباب االعتقاد اليت 

 .9ّد معرفة أتسيسيةالتتضمن اعتقادات أخرى ىي اليت تُػعَ 
إمكانية توسيع القاعدة  -على األقل-قد تكوف الصور اخلارجانية للنزعة التأسيسية جاذبًة للكثَت ألهنا تقبل 

التأسيسية لالعتقادات املسوغة. خالفًا للرؤية الديكارتية، ليس لتمييز املوثوقية االعتقاد املسوغ االستداليل 
إذا كانت االعتقادات مسوغة بشكٍل معصوـٍ كلياً أو معصـو إىل حٍد ما. عن غَت االستداليل أي صلٍة فيما 

إف كانت الطبيعة قد تعاونت على رمو كاٍؼ ضامنًة تطور اإلدراؾ الذي يستجيب حملفزات حميطو ابعتقادات 
ّصل إىل صادقة يف الغالب، فقد يكوف ىناؾ خمزٌف ىائٌل من املعرفة التأسيسية اليت ظمكننا االعتماد عليها للتو 

نتائج مسوغة استداللياً. اليوجد يف معظم وجهات النظر اخلارجانية يف االعتقاد املسوغ بشكل غَت استداليل 
حوؿ ما الذي قد يكوف مسوغًا بشكل غَت استداليل. قد تكوف أي قضيٍة يُعتَقد هبا نتيجة أويل أّي قيد 

فة إىل أف العديد من اإلبستمولوجيُت يروف أنو صمب إجراء عملية موثوقة ُمتَصّورة مشكِّلة لالعتقادات. ابإلضا
على املسوِّغات أف تكوف بطريقٍة ما حمتملًة أو تفضي إىل الصدؽ، وطلب املوثوقية )أو متطلبات أخرى من 
الشروط اخلارجية( يكِشف تلك العالقة مع الصدؽ. بينما على النقيض من ذلك، هُتدِّد النظرايت التأسيسية 

الكالسيكية كاحملاِفظة الظاىراتية بقطع العالقة بُت التسويغ والصدؽ/االحتماؿ، إلمكانية أف الداخالنية غَت 
 تكوف القضااي اليت تبدو صادقة، كاذبة يف معظمها.

 . اعًتاضات على الصور اخلارجانية للنزعة التأسيسية7
 

 Internalist andدخل )انظرإف تقييماً شاماًل للصور اخلارجانية للنزعة التأسيسية يتجاوز نطاؽ ىذا امل
externalist conceptions of epistemic justification ،لذا سيتوجب علينا االنتقاء .)

 (. reliabilist epistemologyولعّلنا نركز فيما يلي على املوثوقية. )انظر مدخل 

 ربّدايت الكفاية: نورماف وتروتيمب 7.1
 

اي -توسيع القاعدة التأسيسية للمعرفة أو االعتقاد املسوغ ىي ذاهتا إف السهولة اليت سُبكِّن اخلارجاين من 
أحد أبرز اإلشكاالت اليت تُقِلق أولئك الفالسفة غَت الراضُت عن اإلبستمولوجيا اخلارجانية. يُظِهر  -لِلمفارقة

                                                             
9
رؼم tracking( »6986 )»وأطروحة نوزٌك فً المعرفة ، شرةالمعرفة المبا فً( 6991ونج )آرمستر أطروحةانظر على سبٌل المثال  

ً والتً تأنها أكثر تعقٌداً  ً  عق بهاؼٌر استداللً وتلك التً تت على نحوالوقائع  عق بتتتمٌٌز بٌن االعتقادات التً ال قبل أٌضا  .استداللٌا
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كافية أحد أكثر االعًتاضات شيوعًا على اخلارجانية كيف أف شروط اخلارجاين لالعتقاد التأسيسي ليست  
للتسويغ. علينا التذكَت ىنا أنو ابلنسبة للموثوقية يكوف االعتقاد مسوغًا إذا نتج عن عملية موثوقة مستقلة 
عن االعتقاد ومل يكن شبة دواحض لالعتقاد متاحة للذات. لنأخذ حالة بونچور حوؿ "نورماف" 

(1985:ch.3َىب أف نورماف مستبِصٌر يف غاية املوثوقية، وأنَتَج است :) بصاره اعتقادًا أف الرئيس حاليًا يف
نيويورؾ. َىب أيضًا أنو اليعلم بكونو مستبصراً، وليس لديو أي علٍل أو أدلٍة تدعم أو تتضاد مع ىذا 

اليت أنتجتو. حدسياً؛ اعتقاد نورماف غَت مسوغ. خذ أيضًا حالة  -أاًي كانت-االعتقاد أو موثوقية العملية 
ذي ضممل دوف علمو شرضمة مزروعة برأسو تُنِتج اعتقادات ابلغة الدقة ( حوؿ "تروتيمب" ال1990لَتر )

وشديدة اإلحكاـ حوؿ درجة ادحرارة احمليطة. وغالبًا ما تكوف لدى تروتيمب اعتقادات زبّص درجة ادحرارة 
آتية من ىذه الشرضمة، لكن مل يسبق لو التحقق من صدؽ ىذه االعتقادات. حدسياً؛ اعتقاد تروتيمب أف 

درجة سبامًا غَت مسوغ. إف املوثوقية كما يبدو تعطي النتيجة اخلاطئة، مسوغًة الكثَت  47ادحرارة حاليًا  درجة
 جداً من االعتقادات.

( ch.1and 2: 2006جرت عدة حماوالت للرد على مثل ىذه ادحاالت. دافع عن إحداىا بَتغماف )
(. وغالبًا ما يزعم 1فقرة 3الداخالنية )فصلوقد نوقش رده أعاله فيما يتعلق دبشكالت الًتاجع يف نفاذ 

أنصار االعًتاض أف ما تقولو ىذه ادحاالت ىو وجوب أف يكوف ىناؾ شيء يدركو املرء أو يستطيع النفاذ 
طلب مهما كاف جاذاًب أو 

َ
إليو ضُمِدث فرقًا يف منظوره لصدؽ أو ُمالءمة االعتقاد. صمادؿ بَتغماف أف ىذا امل

 Rogers andٍت تراجعيٍة جسيمة. )لالطالع على ردود ابسم الداخالنية انظرحدسياً يؤدي إىل مشكال
Matheson 2011, Hasan 2011, and Fales 2014.) 

( أنو من الطبيعي يف ىذه ادحاالت 1986حاوؿ آخروف مالءمة تلك ادحُدوس بطريقٍة ما. جادؿ جولدماف )
ر حدسنا أهنا غَت مسوغة. املوصوفة اعتبار أف الذوات مثل نورماف لديها ابلفعل د واحض متاحة، وىذا يفسِّ

بينما اعتقد آخروف بينهم أنصار للموثوقية أنو من السهل اإلضافة للحاالت أو تعديلها لضماف عدـ إاتحة 
(. إف البعض يقبل شكاًل معتداًل من الداخالنية مقدمُت شرَط نفاٍذ Lyons 2009:123–4دواحض )

؛ أنو صمب أف يكوف لدى الذات خربة أو حالة عقلية متاحة للنفاذ واليت يف ضعيف نسبياً، على سبيل املثاؿ
 Alstonالواقع طريقة موثوقة للتوصل إىل االعتقادات، رغم عدـ احتياج الذات للنفاذ إىل موثوقية اخلربة )

(.  يبدو على أيّة حاؿ أف ىناؾ العديد من ادحاالت املمكنة دبا فيها صور من حاالت نورماف 1989
وتروتيمب، ُتستوََف فيها ىذه الشروط ولكن ادحدس ىو نفسو؛ قد نفًتض مثاًل أف بعض اإلحساسات 
الفينومينولوجية، كنوع غَت ُمعَتاد من ادحّكة أو الصداع أو اإلحساسات الشّمية، ىي يف الواقع مؤشر موثوؽ 
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حمليط وىذا حدسياً الضُمِدث أّي بو وبشدة لصدؽ اعتقاداهتم فيما يتعلق دبكاف وجود الرئيس أو درجة حرارة ا
 (.see Lyons 2009: 125فرؽ إف مل يدركوا تلك املوثوقية. )

قدََّمت حماولة حديثة للرد على حاليّت نورماف وتروتيمب إضافة قيٍد لالعتقادات األساسية أو غَت 
« إدراكية حسية منظومة»االستداللية: صمب أف تكوف اعتقادات إدراكية حسية، اعتقادات أُنِتجت من قبل 

: 2009لالطالع حوؿ مايُعترَب نظاـ إدراكي حسي(. صمادؿ الينس ) Lyons 2009: ch.4)انظر 
ch.5 أف حالة نورماف األصلية الربدد ما إذا كاف االعتقاد انذباً عن منظومة إدراكية حسية، وأف االعتقاد )

جادؿ الينس أيضًا أنو دبجرد أف نغَت  يف حالة تروتيمب نتج عن شرضمة مزروعة ال منظومة إدراكية حسية،
التفاصيل جلعل االعتقادات انذبة عن منظومات إدراكية؛ ستتغَت ادحدوس أيضاً. افًِتض على سبيل املثاؿ أف 
نورماف* يشبو نورماف، إال أف األوؿ ينتمي إىل فصيلٍة غريبٍة يتمّتع صبيع أفرادىا بقدرات استبصار، وذلك 

طور والعمليات املوثوقة لديهم الناقلة للمعلومات. يزعم الينس أنو حدسياً، حُت بفضل إدراكهم ادحسي املت
يعتقد شخص مثل نورماف* أف الرئيس يف نيويورؾ فإف اعتقاده مسوغ، وإف مل يكن نورماف* يعي وجود أو 

 موثوقية تلك العمليات.
عل ادحصوؿ على تسويغ أتسيسي سبامًا كما ُصمِّمت حاالت نورماف وتروتيمب إلظهار كيف أف املوثوقية ذب

غري أمرًا يف غاية السهولة، شبة حاالت أخرى مشاهبة تُظِهر كيف أف املوثوقية ذبعل ادحصوؿ على تسويغ 
أمرًا يف غاية السهولة. افًِتض على سبيل املثاؿ أنو وبينما كنَت انئماً، قاـ جمموعة من علماء  أتسيسي

ذ بعض اعتقاداتك التأسيسية واليت يف غاية املوثوقية )مثالً األعصاب/املنطق بزرع جهاٍز يف رأسك أيخ
اعتقادات استبطانية أو إدراكية حسية( بصفتها ُمدَخالٍت مث يقـو ابختيار عشوائّي من قائمة ُمربىنات 
منطقية معقدة وإنتاج اعتقاد هبذه النظرية. حدسياً؛ مثل ىذه االعتقادات غَت مسوغة رغم املستوى العايل 

(. أحد التشخيصات ادحدسية ىو أف العالقة بُت 2009:126ثوقية. )ىذا املثاؿ من الينس من املو 
دَخلة ليست دليلية أو استنتاجية، أو أف العملية اليت توّلدت من خالهلا 

ُ
االعتقادات الناذبة وتلك امل

الذين يريدوف ذبنب  االعتقادات الناذبة ليست دليلية أو استنتاجية. إف التحدي الذي يواجو أنصار املوثوقية
القوؿ بتسويغ مثل ىذه االعتقادات، وذبنب إضافة قيود داخلية، يكمن يف تقدًن اعتبار أفضل للعمليات 
االستداللية. وللحفاظ على طابعو اخلارجاين؛ صمب أال يتضمن استدالؿ جيد يقـو على الوعي أو النفاذ إىل 

عَتقد 
ُ
 هبا.عالقة منطقية أو احتمالية بُت القضااي امل

 ربّدي الضرورَة: مشكلة الشيطاف املاِكر اجلديدة 7.2
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تقدـ االعًتاضات اليت نوقشت أعاله ُحّجة كفاية الشروط اليت اقًتحها اخلارجانيوف من أجل التسويغ. لكن 
حىت إذا ُحلَّ أمر األمثلة املضادة املذكورة بشأف الكفاية، فقد نتساءؿ عما إذا كانت شروط اخلارجاين 

ىو جوىري أو ضروري للتسويغ التأسيسي، أو لتسويغ االعتقادات األخرى بناًء على تلك  تعكس ما
االعتقادات التأسيسية. ىل املوثوقية غَت املشروطة واملستقلة عن االعتقاد على سبيل املثاؿ، ضرورية حقاً من 

عتِمدة على اال
ُ
عتقاد ضرورية حقًا من أجل أجل التسويغ على املستوى التأسيسي؟ وىل املوثوقية املشروطة امل

 تسويغ االعتقادات األخرى؟.
( ذلك االدعاء 1984؛ كوىُت 1983تتحدى "مشكلة الشيطاف املاِكر اجلديدة" )انظر لَتر وكوىُت 

القائل إف شروط اخلارجانيُت كشرط املوثوقية ضرورية حقاً. لنفًتض أف ىناؾ ذااًت تشبهك سبامًا يف صبيع 
ثناء أنو يف حُت تُنَتج اعتقاداتك )فَرضاً( على رمو موثوؽ، فإف اعتقادات توأمك أو اخلصائص الداخلية، ابست

نظَتؾ التُنَتج كذلك بل عن طريق شيطاف ماِكر. حدسياً، توأمك ليس أقّل تسويغاً منك. ولكن نظراً لكوف 
  مسوغة.اعتقادات توأمك غَت موثوقة، سيتحتم على أنصار املوثوقية القوؿ أبف اعتقادات توأمك غَت

طُرِحت ردود كثَتة يف ىذه املسألة. اليرى البعض مشكلة كبَتة يف إنكار أف ضحية الشيطاف املاِكر غَت 
مسوغة. إذا مل يكن ىذا رفضًا شاماًل العتبارات ادحدوس؛ فقد يساعد ذلك على تفسَتىا بطريقٍة ما، ومنو 

( إف 1988ؿ جولدماف على سبيل املثاؿ )ظمكن فهم بعض الردود اليت سبيل للقوؿ بغموض "التسويغ". يقو 
اعتقاد النظَت "مسوغ بشكل ضعيف" من حيث أف االعتقاد رغم كونو تشكَّل من عملية غَت موثوقة، تكوف 

"من حيث تضمُّنو للموثوقية. « مسوغ بشكل قوي»الذات مسؤولة عنو إبستمولوجياً، لكن االعتقاد ليس 
؛ شبة ما ىو إصمايب حوؿ وضع النظَت املخدوع اليُتناَوؿ دبجرد القوؿ إف ىذا اليبدو كافياً، وذلك ألنو حدسياً 

إنو مسؤوؿ إبستمولوجياً. إف الشخص الذي يفكر وفقًا ملبادئ مغلوطة بشكٍل مرّوٍع دوف أف يستطيع 
اكتشافها قد يكوف بذؿ قصارى جهده، ويتشابو يف املسؤولية اإلبستمولوجية مع ضحية الشيطاف املاِكر 

يف خرباتو بعناية واتبع مبادئ جيدة للتفكَت، ولكن من الواضح أف ىناؾ شيء إصمايب حوؿ  الذي دخل
وبريور  1993:28املوقف املعريف لدى األخَت يتجاوز مفهـو املسؤولية اإلبستمولوجية )انظر أودي 

( 1985لالطالع على نقاش حوؿ ىذه النقطة(. افًتض بعض اخلارجانيُت مثل ابخ ) 2001:117
؛ أي بُت كوف personal( نوعًا مشاهبًا من الغموض بُت التسويغ االعتقادي والشخصي 1992) وإذمل

للتمسك هبذا االعتقاد، وعلى ىذا تكوف ضحية ذلك الشيطاف مسّوغة الشخص مسوغًا وتسويغ االعتقاد 
كوف   ( على1990لالعتقاد، لكّن االعتقادات ذاهتا ليست مسوغة. اعًتض كلٌّ من كفانفيغ و مينزؿ )

تسويغ املرء لالعتقاد بشيء ما يستلـز أف يكوف اعتقاده مسوغاً، ومن مث الظمكن هلذه التفرقة أف تساعد يف 
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( أبنو الوجود ملثل ىذا االستلزاـ، وأف التفرقة بُت التسويغ 2009حل اإلشكاؿ، لكن جادؿ ليتلجوف )
 مشكلة الشيطاف املاِكر اجلديدة. االعتقادي والشخصي متسقة وذات دوافع جيدة وظمكن أف تساعد يف حل

حاوؿ عدٌد من أنصار املوثوقية بداًل من إنكار ادحدس أو املغاالة يف شرحو والقوؿ ابلغموض، مالءمة ادحدس 
( يف رد سابق لو الدفاع عن "موثوقية العوامل 1986من خالؿ تعديل شروط التسويغ. وقد حاوؿ جولدماف )

قاد املرء مسوغًا إذا كانت عملية إنتاج االعتقاد موثوقة يف العوامل العاديّة، العاديّة" واليت دبوجبها يكوف اعت
حيث أف "العامل العادّي" ىو عامل تكوف فيو اعتقاداتنا العامة اليت زبص العامل الفعلي/الواقع صادقة. إنو ليس 

ة فيو استبعاده من املستغرب أف جولدماف نفسو سارع ابلتخلي عن ىذا الرد. فأحد االستشكاالت الواضح
تسويغ -حىت إمكانية أف تكوف العمليات "غَت العاديّة" مثل االستبصار مسوغة. واستبعاده إمكانية ال

(. يف اآلونة األخَتة، اقًتح 1999:115اعتقاداتنا العامة حوؿ العامل أيضًا استشكاؿ آخر. )بولوؾ وكروز 
لوبة ملالءمة ادحدس وذبنب مشكالت موثوقية العوامل البعض تعديالت أكثر تعقيدًا لشروط/لنوع املوثوقية املط

 Henderson and؛ Majors and Sawyer 2005؛ Comesaña 2002العاديّة )انظر 
Horgan 2006.) 

 . مشكلة املعرفة السهلة8
 

ية سنختتم بػ"مشكلة املعرفة السهلة" اليت أُثََتت ضد كلٍّ من البدائل الداخالنية واخلارجانية للنزعة التأسيس
لالطالع على صياغة مبكرة للمشكلة(. ازبذت املشكلة كما َجرى  2002الكالسيكية )انظر كوىُت 

عرُضها شكلُت رئيسُت. يتناوؿ الشكل األوؿ حاالت اإلغالؽ االستنباطي؛ افًِتض وابستخداـ مثاؿ كوىُت 
ضبراء، كأف تكوف مثاًل ( أنٍت أوّد ادحصوؿ على منضدة ضبراء لغرفيت لكٍت الأريد منضدة تبدو فقط 2002)

منضدة بيضاء لكن يُوّجو إليها ضوء أضبر. مث افًِتض أنٍت نظرت إىل منضدة معّينة وبدت يل ضبراء اللوف. إذا  
كاف قوؿ النزعة احملاِفظة الظاىراتية صحيحًا فإنو ظمكنٍت التوّصل ملعرفة أو على األقل العتقاد مسوغ، 

 ابالستدالؿ البسيط التايل:

 .ة ضبراء )على أساس اإلدراؾ ادحسي(ىذه املنضد .1
 .إذا كانت ىذه املنضدة ضبراء فهي ليست منضدة بيضاء يُوّجو إليها ضوء أضبر .2
 لذا، ىذه املنضدة ليست منضدة بيضاء يُوّجو إليها ضوء أضبر. .3
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 األمر نفسو صمري على االستدالؿ التايل:

 لدي يد )على أساس اإلدراؾ ادحسي(. .1
 ت دماغاً يف وعاٍء عدًَن اليدين يُػَغذى خبربات أيدي وشمية.إذا كاف لدي يد فأان لس .2
 لذا، أان لست دماغاً يف وعاٍء عدًَن اليدين يُػَغذى خبربات أيدي وشمية. .3

 
أف املنضدة  -فضاًل عن أف أعرؼ-تكمن املشكلة يف أنو يبدو من غَت املعقوؿ أف أكوف مسوغاً يف االعتقاد 

-على أساس أهنا ظهرت أو بدت ضبراء. قد يكوف  فقطأضبر وذلك  ليست منضدة بيضاء يُوّجو إليها ضوء
لدّي أسباب مستقلة تدعوين للثقة أبف ألواف املناضد ىي عادًة يف الشكل الذي تبدو عليو  -وغالباً ما يكوف

)اإلضاءات امللونة اندرة، ال أالحظ وجود مثل ىذه اإلضاءات،...إخل( بينما ادُحّجة املذكورة أعاله التذكر 
ذلك. ولكن وفقًا للنزعة احملاِفظة الظاىراتية أو نزعة الوثوؽ فإف املظهر اإلدراكي ادحسي وحده من شأنو أف 

( يف غياب الدواحض، سواء كاف لدى املرء أسباب مستقلة جيدة أـ ال العتبار ما 1يسوغ اعتقادات الرقم )
ة اإلدراكية ادحسية املوثوقة وحدىا ستؤكد يظهر على أنو جدير ابلثقة. وأيضًا وفقًا للموثوقية، فإف العملي

( يف غياب الدواحض. وينطبق الشيء نفسو على االستدالؿ الثاين: من غَت 1تسويغ اعتقادات الرقم )
املعقوؿ أف أكوف مسوغًا يف االعتقاد أبنٍت لسُت دماغًا يف وعاء بال أيدي يظهر لو أنو ظملكها فقط على 

 إلدراكي ادحسي.أساس اإلدراؾ ادحسي أو املظهر ا
( هبذه الطريقة. دعنا نوّضح أكثر: 3من الصعب فهم كيف ظمكن هلذه اآلراء أف تنكر إمكانية تسويغ الرقم )

طابق 1لنفًتض أف )
ُ
( يف كلتا ادحالتُت مسوغة ابلنسبة يل على رمو غَت استداليل، سواء على أساس املظهر امل

(. 3( أولّياً، وأنو على أساس ىذا أستنتج )2عرؼ االستلزاـ )أو العملية اإلدراكية ادحسية املوثوقة، وأين أ
املعقوؿ حدسيًا التايل: إذا كاف )س( مسوغًا يف االعتقاد أبنو )أ(، « مبدأ اإلغالؽ»لنفًتض أيضًا أننا قِبلنا 

ويعرؼ أف )أ( تستلـز )ؾ(، مث استنتج بناًء على ذلك أنو )ؾ(، فإف )س( مسوغ يف االعتقاد أبنو )ؾ(. 
ذا ىو املبدأ الذي ظميل احملاِفظوف الظاىراتيوف والوثوقيوف إىل قبولو. وينكر قّلة من اخلارجانيُت مثل )ى

( مبدأ اإلغالؽ يف ىذا االعًتاض، بينما كثَت منهم يًتّدد يف إنكار 1981( ونوزيك )1970دريتسكي )
((. يًتتب على 1املستمد من )( 3سباسك مثل ىذا القوؿ، ألهنم اليودوف رفض إمكانية تسويغ االستنتاج )

عًِتض الذي يستخدـ ىذا ضد النزعة احملاِفظة الظاىراتية أو املوثوقية 3ىذا أنٍت مسوغ يف االعتقاد بػ)
ُ
(. إف امل

ظمكنو أف يرى ىنا كيف أف جمرد املظاىر أو العمليات املوثوقة )تباعاً( الظمكن هلا أف تكوف مصدرًا للتسويغ 
 اليل. الظمكن للتسويغ أف يكوَف هبذه السهولة.التأسيسي أو غَت االستد
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أتيت مشكلة املعرفة السهلة )أو التسويغ السهل( أيضًا يف شكٍل آَخر: إف النزعتُت احملاِفظة الظاىراتية 
واملوثوقية تسمحاف للمرء أف ضمصل على تسويغ يف موثوقية املظاىر اإلدراكية ادحسية لديو وبطريقٍة تبدو غَت 

ؿ االعتماد على تلك املظاىر نفسها. إذا كانت النزعة احملاِفظة الظاىراتية حمُِقة، فبإمكاين مشروعة: من خال
 التوّصل ملعرفة أو على األقل العتقاد مسوغ يف موثوقية إدراكي الظاىر ابلطريقة التالية:

 أ. )على أساس الظهور اإلدراكي ادحسي أنو أ(  .1
 يظهر يل أنو أ. )من خالؿ االستبطاف(  .2
 على أساس الظهور اإلدراكي ادحسي أنو ؾ( ؾ. ) .3
 يظهر يل أنو ؾ. )من خالؿ االستبطاف(  .4
 …إخل .5

 
 ومن مّث فإنو )على األرجح( أف املظاىر اإلدراكية ادحسية لدّي صادقة.

 
ظمكنٍت وفقًا ملبدأ معقوؿ يف التسويغ االستقرائي أف أستنتج من تلك املقدمات أف املظاىر اإلدراكية ادحسية 

لى األرجح( موثوقة. تكمن املشكلة يف أنو من غَت املعقوؿ حدسيًا أف أسبكن من ادحصوؿ على لدّي )ع
مسوغ يف موثوقية املظاىر لدّي من خالؿ االعتماد على املظاىر نفسها اليت أحاوؿ تسويغ موثوقيتها. وليس 

تسويٍغ يف موثوقية من الواضح كيف سيستطيع احملاِفظ الظاىرايت إنكار أف ىذه طريقة مشروعة الكتساب 
 املظاىر لديو.

 -على ما يبدو-يبدو اخلارجانيوف أيضًا عرضًة للشكل الثاين من مشكلة املعرفة السهلة، وصمب أف صُميزوا 
أف تقدـ مسوغًا لالعتقاد « circular track-record argument»دحجة املسار الدائري 

ثاًل ألنصار املوثوقية االعتماد على اإلدراؾ ادحسي دبصداقية مصادر ىذا االعتقاد األساسية؛ كأف ظُمِكن م
لتسويغ موثوقية اإلدراؾ ادحسي، وعلى الذاكرة لتسويغ موثوقية الذاكرة. لكن من غَت املعقوؿ أنو إبمكاف املرء 

لالطالع على ُحّجة  2008bأف يكتسب تسويغاً يف موثوقية مثل ىذه املصادر هبذه الطريقة. )انظر فوجل 
 ة(.ضد املوثوقي

يطرح أحد الردود أف مثل ىذه ادُحجج ليست إال استجداء أسئلة وأهنا عدظمة النفع إبستمولوجيًا إذا ىي 
ُقّدمت لشخص يشك يف مصداقية/موثوقية مثل ىذه املظاىر أو اإلدراكات ادحسية الظاىرة، لكن يظل 

أف ادحُّجة ليست إال استجداء إبمكاهنا تقدًن شيٍء ما ملن اليساوره مثل ىذا الشك يف التسويغ. ويف حُت 
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أسئلة ضد املتشككُت، إال أنو اليوجد سبب إلنكار استطاعة املرء، مع غياب الدواحض، اكتساب معرفة 
(. ومع ذلك، 2008، بَتغماف 2005، ماركي 2004أو تسويغ على أساس مثل ىذه ادحجج )بريور 

و أهنا التسوغ شيئًا على اإلطالؽ، سواء كاف يعًتُض البعض أبف ىذه ادُحجج ال تزاؿ إشكالّية حدسياً؛ يبد
ملزيد من األمثلة  2008a:539–42، وأيضًا فوجل 2005عليها إقناع املتشككُت أـ ال. )انظر كوىُت 

 على حاالت تقَبل فيها نزعة الوثوؽ أف يكوف للذات تسويغ مع افتقارىا إليو(.

النظرايت التأسيسية ال بعضها. يف كّل ي مشكلة قد يتساَءؿ املرء عّما إذا كانت مشكلة املعرفة السهلة ى
الواقع، جادؿ البعض أف التأسيسيُت الكالسيكيُت ليسوا يف وضع أفضل من أولئك احملاِفظُت الظاىراتيُت 
واخلارجانيُت فيما يتعّلق هبذه املشكلة؛ ألنو يتوجب عليهم أيضًا أف يقبلوا اعتماد املرء على االتصاؿ املباشر 

 أجل تسويغ وجود/موثوقية ىذا االتصاؿ. أتّمل أواًل حالة مشاهِبة لإلغالؽ االستنباطي:ابلوقائع من 

 ىذا أمل. )على أساس االتصاؿ املباشر( .1
 إذا كاف ىذا أمل، فإنو ليس جمّرد حكة أظن خمطئاً أهنا أمل. .2
 لذا، ىذا ليس جمّرد حكة أظن خمطئاً أهنا أمل. .3

 
 وحالة مشاهِبة للدور:

 ايل املباشر ابلواقعة أ( أ. )على أساس اتص .1
 أان على دراية ابلواقعة أ. )على أساس اتصايل املباشر بواقعة أنٍت على اتصاؿ املباشر ابلواقعة أ(  .2
 ؾ. )على أساس اتصايل املباشر ابلواقعة ؾ(  .3
 أان على دراية ابلواقعة ؾ. )على أساس اتصايل املباشر بواقعة أنٍت على اتصاؿ املباشر ابلواقعة ؾ(  .4
 ...إخل .5

 
 ومن مّث )على األرجح( أف االتصاؿ املباشر مصدر لالعتقادات الّصادقة.

 
قد يرّد التأسيسيوف الكالسيكيوف أبف املشكلة ليست يف السماح ملصدٍر ما أف ُيسوغ قضااي حوؿ نفسو أو 

 على رمو حوؿ مقوِّماتو اإلبستمولوجية. بل املشكلة تكمن يف أف بعض املصادر املزعومة ذبعل التسويغ سهالً 
غَت معقوؿ. بينما التأسيسية الكالسيكية التفعل ىذا؛ اليوجد فيها أو على األقل أقّل حضورًا بشكل كبَت، 
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كتَسباف سهالف على رمو غَت معقوؿ أو غَت ُمرٍض يف صيغ ادحجج 
ُ
ذلك ادحدس يف أف املعرفة أو التسويغ امل

ة اليت تواجهها التأسيسية الكالسيكية ىي (. املشكلFumerton 2006اليت استعرضناىا أعاله )انظر 
 أهنا ذبعل التسويغ ابلغ الصعوبة، ال ابلغ السهولة.
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