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 الشهادةابستمولوجيا 

 

 اإلنترنتىالفلسفوةىسوعةمو 

 جرونكروستفورىر.ىى:بقلمى

ىىىالعواجيهجترجمة:ى
ى

ى

ى

 

ي جزء كبير من إعتقإدإتنإ عن طريق ؤخبإر إآلخرين لنإ، نظرية إلمعرفة إلمتعلقة 
يأت 

ي تطرحهإ: مت  تكون 
بإلشهإدة تشتغل بتقييم هذه إإلعتقإدإت؛ أبرز إألسئلة إلت 

 معرفة؟ ولمإذإ؟.  إإلعتقإدإت مسّوغة؟
ّ
َعد
ُ
 ولمإذإ؟ ثم مت  ت

 

 عىل 
ً
 مبنيإ

ً
نإ أحدهم )أ(، بإعتبإر )أ( ؤفإدة، ثم نقبلهإ، فنحن نشكل إعتقإدإ عندمإ ُيخير

ي قإعة إلمحكمة، بل هي 
ى
ي هذإ إلمعتى ليست رسمّية كمإ ػ

ى
إلشهإدة أنه )أ(. إلشهإدة ػ

ي 
ي ينبغى

وط إلت   آلخر. مإ إلشر
ً
إ ي هذه تحدث كلمإ يقول شخٌص خير

وضعهإ عىل ُمتلؼ 

 حول 
ً
ي إلشهإدة أن يكّون رأيإ

إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إلشهإدة؟ هل يجب عىل متلؼ 
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ي من نإحية أخرى أن يكون إلشإهد موضع ثقة 
موثوقية إلشإهد أو يستقرئهإ؟ أم يكؼى

وط   حول هذه إلموثوقية؟ مإ إلشر
ً
ي وإجبإته إلمعرفية دون أن يكّون رأيإ

ي إلمتلؼ 
ى
فيستوػ

، هل إلبي
ً
ي شيئإ

ـي يعرف إلمتلؼ  ي يجب وضعهإ عىل إلشإهد؟ ثم ل
ئية إلخإرجية إلت 

 يجب عىل إلشإهد أن يعرفه هو إآلخر؟. 

 

ّ عىل إلشهإدة؛ شإهدنإ وهو إلشخص )ج(، قإل  ي
ض حإلة رئيسية لةلعتقإد إلمبتى لنفي 

ي هنإ، فإعتقد )ب( أنه )أ(. هذه إلمقإلة ستط
ى
ّ إلمعرػ ي

رح )أ(، للشخص )ب( وهو إلمعتى

 يتعلق بقضإيإ )ب(، ثم تنتقل للطرف )ج( وقضإيإه. 
ً
ي إلبدإية نقإشإ

ى
  ػ

 

 قإئمة إلمحتويإت: 

 

 بعض إلمصطلحإت وإإلختصإرإت وإلمحإذير -١    

 أسئلة إلطرف إلُمستقِبل )ب( -٢    

 وصف إلنقإش 

 ي إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إلشهإدة
ى
 حجج لصإلح إلَمطإِلب ػ

 إلخدإع ~ قدرة )ج( عىل             

 ~ إلحدس وإألمثلة إلفردية إلمضإدة حول إلسذإجة وإلةلمسؤولية             

 ~ قدرة )ب( عىل عدم إلثقة بـ)ج(             
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 ~ إإلعتمإد إلتشغيىلي عىل مصإدر أخرى             

 ~ قإبلية دحض إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إلشهإدة من ِقبل مصإدر أخرى             

ط إلةل              ط إلسبب إلدإعي للتصديق-~ من شر  دحض ؤف شر

 ~ إعتقإدإت )ب( إلعليإ حول )ج(             

 ي إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إلشهإدة
ى
 حجج ضد إلَمطإِلب ػ

ي إلنإقص             
 ~ إألسإس إإلستقرإت 

 ؤف إؤلدرإك إلحسي              
ً
 ~ قيإسإ

 ؤف إلذإك             
ً
 رة~ قيإسإ

ي إلمغإإلة بإلعقلنة وإألطفإل إلصغإر             
ى
 ~ إلشك ػ

 ~ إعتبإر إلضمإن أسإس لتقليل إلَمطإِلب عىل )ب(             

 أسبإب مسبقة لدعم إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إلشهإدة 

 ~ أطروحة كودي إلديفيدسونية حول ؤمكإنية فهم إلشهإدة             

  غ حول إلتقديم إلوإضح~ أطروحة بور              

وري إلمسبق               ~ حدس غرإهإم إلمفإهيمي إلضى

 أسئلة إلطرف إلشإهد )ج(: إلشهإدة وإلحفإظ عىل إلمعرفة -٣    

 تمهيد 

 إلقضإيإ 
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 ~ إلدوإحض غير إلمنقولة             

 ~ إلشإهد إلمغإير             

 إلمنخفضة~ مخإطر )ج( إلعإلية و)ب(              

 ~ إلشهإدة إلخإطئة             

 ~ ؤعإدة وضع إلتصور من )ج( لـ)ب(             

 ~ إلشهإدة غير إلجديرة بإلثقة             

 مالحظإت موجزة لمسإئل أخرى -٤     

 )ى قضإيإ إلطرف )ب( وقضإيإ إلطرف )ج   إلصلة بير

 طبيعة إلشهإدة 

 إلمرإجع وإلتوصيإت إؤلثرإئية -٥     

 

________________________ 

 

 

 بعض إلمصطلحإت وإإلختصإرإت وإلمحإذير -١

 

ّ عىل إلشهإدة. دعونإ نفكك هذه  ي
هذه إلمقإلة تخص ؤبستمولوجيإ إإلعتقإد إلمبتى

ض أن أهم طريقة لتصنيف  إلجملة؛ منإقشة أسإسإت إإلعتقإدإت إلمختلفة تفي 
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ٍة مإ هو مصدرهإ أو أسإس معرفإلمعإرف تكون حسب مصإدرهإ ومن أين جإءت. 

، جذرهإ
ً
 عىل إؤلدرإك . عندمإ ننظر للغرفة ونشإهد فيهإ كرسيإ

ً
 قإئمإ

ً
ل إعتقإدإ

ّ
شك

ُ
ن

ي إلجوإر. عندمإ نعتقد أنه )أ(، ونعتقد أن )أ( يستلزم )ص(،  إلحس  
ى
أن هنإك كرسي ػ

 عىل إإلستدإللثم نستنتج )ص(، فنحن 
ً
 مبنيإ

ً
ل إعتقإدإ

ّ
شك

ُ
أنه )ص(. عندمإ نةلحظ  ن

ي إلعمل بإلمستقبل،  أن
ى
ي ويظهر أنهإ ستستمر ػ

ي إلمإضى
ى
ل إلجإذبية عملت ػ

ّ
نشك

 عىل إإلستقرإء
ً
 مبنيإ

ً
ل حول إلجإذبية. عندمإ نتذكر أننإ أكلنإ هذإ إلصبإح،  إعتقإدإ

ّ
نشك

 عىل إلذإكرة
ً
 مبنيإ

ً
نإ شخٌص مإ بـ )أ( فنقبله، فنحن  إعتقإدإ حول إؤلفطإر. عندمإ يخير

 
ً
ل إعتقإدإ

ّ
 عىل إلشهإدةنشك

ً
ي هذإ إلسيإق إل تحتإج أن تكون  مبنيإ

ى
حول )أ(، إلشهإدة ػ

 .
ً
إ ي كل مرة يخير شخٌص مإ آخر خير

ى
ي قإعة إلمحكمة، بل تحدث ػ

ى
  ػ

 

ي إلمشهد إلرئيسي 
ى
 لو إستخدمنإ ذإت إلمصطلحإت خةلل هذه إلمقإلة. ػ

ً
سيكون مفيدإ

ّ عىل إلشهإدة؛ شإهدنإ وهو إلشخص )ج(، ق ي
إل )أ(، للشخص )ب( وهو لةلعتقإد إلمبتى

إت إلمختلفة ستكون مأخوذة بإإلعتبإر،  ي هنإ، فإعتقد )ب( )أ(. إلتغير
ى
ي إلمعرػ

إلمعتى

ي سنتنإولهإ. 
 لكن هذه هي إلحإلة إألسإسية إلت 

 

بتى 
ُ
من أسإس وإحد، فقد يكون إإلعتقإد إلوإحد  -بإلطبع-إإلعتقإدإت إلحقيقية قد إل ت

 عىل إلشهإدة و 
ً
 مبنيإ

ً
 يحمل جإنبإ

ً
، كمإ قد يكون مبنيإ  عىل إؤلدرإك إلحسي

ً
 مبنيإ

ً
جإنبإ

ي 
 وعىل إلذإكرة بجزء آخر، عىل أّي حإل، فهم إلحإإلت إلخإم إلت 

ً
عىل إإلستقرإء جزئيإ

ي هذه إلمقإلة ستمّهد إلطريق للحإإلت إلمزدوجة. 
ى
  سنتبإحثهإ ػ
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ى إإلعتقإ دإت بـ ؤبستمولوجيإ إإلعتقإد هي نوع من إلتقييم، يصف إؤلبستمولوجير

 ؤف مستوى 
ً
ر" بنإء عىل وصول هذه إإلعتقإدإت ؤبستمولوجيإ َّ "معرفة" أو "سإئغ/ُمير

إلمعرفة، ومن ثّم فيمإ يتعلق بإلحإلة إؤلبستمولوجية إلعتقإد )ب( أنه )أ(، هل هو 

؟ هل هو مضمون؟ هل هو مدعوم بإألدلة إلكإفية؟ هل  ي
إعتقإد مسوغ؟ هل هو عقةلتى

 هل يعلم )ب( أنه )أ(؟.  )ب( مخّول لةلعتقإد به؟

 

 
ً
إ ي عىل إلشهإدة أن يكون إلحديث مبإشر

ؤحدى طرق تنإول ؤبستمولوجيإ إإلعتقإد إلمبتى

ي عىل إلشهإدة، 
ي إلقضية: نتحدث عن إلعلم إلمبتى

ى
عن إلحإلة إؤلبستمولوجية ػ

 . ي عىل إلشهإدة، أو أدلة إلخير
 إلتسويــــغ إلمبتى

 

ي ؤبستمولوجيإ 
ى
إعإت إلمعإرصة ػ ى ، نزإع  كثير من إليى ى ى وإسعير ي حقلير

ى
أو -إلشهإدة تنشأ ػ

إعإت ى ي عىل إلشهإدة  -مجموعة من إليى
وط إلدإخلية لةلعتقإد إلمبتى ي دإئرة إلشر

ى
تقع ػ

ي أننإ نضع 
وط إلدإخلية إليعتى ي )ب(. )صيإغتنإ للجدل حسب إلشر

لدى إلمتلؼ 

ون عىل وج ى ه عةلمإت إستفهإم حول إلخإرجإنية إؤلبستمولوجية، إلخإرجإنيون يتمير

 the title ofإلخصوص بفشلهم بإلتشكيك بمإ يتعلق بإؤلمكإنية إلدإخلية. إنظر 

Bergmann 2006b: Justification Without Awareness: A Defenseof 

Epistemic Externalism ؟ أو
ً
ي عىل إلشهإدة مسوغإ

.( مت  يكون إإلعتقإد إلمبتى

؟ أو ضمن إستحقإقإتن
ً
؟ أو جإئزإ

ً
؟ أو صحيحإ

ً
ي عقةلنيإ

إ إلمعرفية؟ هل إلتسويــــغ إلمبتى

، أم هو  ي  لهذإ-عىل إلشهإدة بإلفعل حإلة خإصة من إلتسويــــغ إإلستنتإجر
ً
  -خةلفإ

ً
مشإبهإ

ي نضعهإ 
؟ مإ نوعية إلمطإلب إلت  ي عىل إلذإكرة أو عىل إؤلدرإك إلحسي

للتسويــــغ إلمبتى

ى  3751أمإم هؤإلء إلذين يعتنقون مإ ُيقإل لهم؟. إستخدم كودي  إلية" مصطلح "إإلخي 
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إلية ترى -و "إلةل ى . عىل نطإق وإسع، إإلخي 
ً
إلية" لوصف هذه إلقضإيإ منهجيإ ى إخي 

ي إلشهإدة. بينمإ إلةل 
 عىل متلؼ 

ً
 نسبيإ

ً
 ثقيال

ً
إلشهإدة أقرب لةلستدإلل وتضع عبئإ

 عىل 
ً
 أخف نسبيإ

ً
إلية ترى إلشهإدة أقرب لبلدرإك إلحسي أو إلتذكر وتضع عبئإ ى إخي 

ي إلشهإدة. 
 متلؼ 

 

ـي يعرف )ب( )أ(، هل يجب  إلحقل وط إلخإرجية للشإهد )ج(، ل
ي يتضمن إلشر

إلثإتى

عىل )ج( أن يعرف هو إآلخر )أ(؟ هل يجب عىل شهإدة )ج( أن تكون حقيقية؟ هل 

  يجب عىل )ج( أن يشهد بجدإرة وثقة عىل )أ(؟

 

 يتعلق بقضإيإ )ب(، ثم تنتقل للطرف )ج( 
ً
ي إلبدإية نقإشإ

ى
هذه إلمقإلة ستطرح ػ

ئلته. هذإن إلقسمإن إليستنفدإن بأي حإل من إألحوإل إلموضوعإت إلمهمة نسبة وأس

 ؤف نظرية إلمعرفة، لكنهمإ نقطة جيدة ومفيدة للبدء. 

 

 
ّ
ي إلجزء إألخير من إلمقإلة، هنإك نزإعإت محورية حول مإُيَعد

ى
كمإ هو مةلحظ ػ

ن أ". عىل أّي "شهإدة". غإلب هذه إلمقإلة ستتعإىط مع إلحإلة إلخإم "ج أخير ب ع

 
ً
 من إلطرف )ج(-حإل، إلقضية إألسإسية غإلبإ

ً
هي مإ ؤذإ كإنت إألمثلة  -خصوصإ

. ستشير هذه إلمقإلة فقط لعدد من   عىل إلخير
ً
 مبنيإ

ً
 إعتقإدإ

ّ
عد
ُ
حة ت إلمضإدة إلمقي 

 عن تفحصهإ بإلتفصيل. 
ً
 إإلعتبإرإت إلمتصلة بهذه إلقضية ِعوضإ

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
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يإ إلشهإدة بشكلهإ إلعإم، إل عىل ؤبستمولوجيإ تركز هذه إلمقإلة عىل ؤبستمولوج

 لوجود جدل كبير حول مإ هو مطلوب 
ً
ية. ونظرإ  -كمسألة مفإهيمية-إلشهإدة إلبشر

للمعرفة أو إلتسويــــغ أو إلعقةلنية إلقإئمة عىل إلشهإدة، فؤنه يبدو من إلحكمة رسم 

قبل إإلنتقإل  -عىل هذإ إلنحو-رؤية وإضحة لطبيعة تسويــــغ إلشهإدة وإلمعرفة فيهإ 

 تتعلق بتقييم إعتقإدإت فعلية معينة مبنية عىل 
ً
إلعتبإرإت عملية أكير وضوحإ

إلشهإدة. وألننإ لن نأخذ بإإلعتبإر سوى ؤبستمولوجيإ إلشهإدة بشكلهإ إلعإم، قد تكون 

إستنتإجإتنإ هشة نسبًيإ وغير مرضية. ؤإل أن إلجدل إلمتعلق بإلطبيعة إألسإسية 

ي عإلٍم من إإلعتقإدإت إلمحتملة إلقإئمة عىل إلشهإدة؛ للظوإهر إؤلبستمول
ى
وجية ػ

  يدعم أهمية هذإ إلنوع من إلتمهيد إلُمسَبق. 

 

 أسئلة إلطرف إلُمستقِبل )ب( -٢

 

 وصف إلنقإش 

 

إلية" و"إلةل ى ى "إإلخي  ي ؤبستمولوجيإ إلشهإدة يقع بير
ى
إلية"، وهي -إلجدل إألبرز ػ ى إخي 

ى مع 3751مصطلحإت إستخدمهإ كودي عإم  . كإن أّول تنإول وإضح لهذين إإلتجإهير

 وفإئدة ديفيد هيوم وتومإس ريد. قإل هيوم 
ً
] إليوجد نوع من إلتفكير أكير شيوعإ

ورة لحيإة إؤلنسإن ممإ هو مستمد من شهإدة إلرجإل وإفإدإت شهود إلعيإن  وضر

 . ر   … وإلمتفرجير
ر
 ؤإل من مالحظتنإ ضمإننإ ػ

ً
هذإ إلنوع من إلقضإيإ ليس مستمدإ

ر إلوقإئع وإفإدإت إلشهود. [  ية وإإلتسإق إلمعتإد بير  Hume)صحة إلشهإدة إلبشر
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1748, section X, at 74 ر هيوم يقوم عىل أن تشكيلنإ إعتقإدإت صحيحة .( تصوُّ

، فؤن إلتسويــــغ مبنية عىل إلشهإدة يعود ؤف مشإهدإتنإ لحإإلت مؤكدة أخرى. ومن ثّم 

إل لمزيــــج من تسويغإت مبنية عىل إلذإكرة، وإؤلدرإك  ى إلقإئم عىل إلشهإدة قإبل لةلخي 

ى إلمصإدر  ، وإإلستنتإج. )من إلنإحية إلنظرية، قد نضيف إلفكرة إلُمسَبقة بير إلحسي

ي تسويغإت إلشهإدة، عىل إلرغم من أن هيوم لم يفعل ذلك.(
ى
إلهإ ػ ى ي يتم إخي 

 إلت 

 

ي 
ى
إلجهة إلمقإبلة نإقش أن إألطفإل يثقون بإآلخرين مع أنهم يفتقرون ألي  تومإس ريد ػ

إتهم:  ي خير
ى
ي سإبق ػ

هإن أسإس إستقرإت   للير
ً
] ؤذإ كإنت رسعة إلتصديق نتيجة

هإن  إن فيه إلير ة، فيجب أن تكير وتشتد قوتهإ بنفس إلمعدل إلذي يكير وإلخير

  أق
ر
ة. لكن ؤذإ كإنت هبة من إلطبيعة، ستكون ػ وى حإإلتهإ خالل إلطفولة، وإلخير

ية   لهإ؛ وإن أرسع نظرة سطحية للطبيعة إلبشر
ً
ة وتضع حدودإ ثم تقلصهإ إلخير

ة ه  إلوإقعة، إل إألوىل.  ر أن إلحإلة إألخير
ّ
بير
ُ
م إلطبيعة جعل إعتقإدإتنإ … ست ر تعي 

قإد من ِقبل سلطة وبرهإن إآلخرين قبل أن نستطيع قيإدتهإ نحن بعقولنإ. [
ُ
 ت

(Reid 1764, chapter 6, section 24, at 96 ،يزعم ريد أننإ نملك قدرة فطرية ).

دة من ِقَبل مةلحظإت شخصية أخرى، تجعلنإ نثق بشكل سليم بأولئك 
َّ
غير مؤك

ي من موثوقية هذه إلقدرة، 
ي عىل إلشهإدة يأت 

إلشإهدين، وبإلتإفي فؤن إلتسويــــغ إلمبتى

إل ؤف تسويغإت إست ى   نتإجية أو ؤدرإكية حسية. وبــهذإ تكون غير قإبلة لةلخي 

 

ي نصف 
ي عىل إلشهإدة ؤحدى إلطرق إلت 

ي إلتسويــــغ إلمبتى
ى
إل ػ ى وهكذإ تكون قإبلية إإلخي 

ى هيوم وريد  وط إلدإخلية  -وخلفإئهم إلمعإرصين-بهإ إلجدل إلوإقع بير حول إلشر

ي سؤإل؛ ؤف أي 
ى
 آخر لوصف هذإ إلجدل ػ

ٌ
لةلعتقإدإت إلمبنية عىل إلشهإدة. طريق
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؟. إلمقإربة إلهيومية  مدى تكون
ً
إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إلشهإدة إستنتإجية ضمنيإ

ض أننإ  موثوقية جزء إلشهإدة إلحإفي من موثوقية حإإلت سإبقة، بينمإ  نستنتجتفي 

ي غير إستنتإجيةمقإربة ريد ترى إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إلشهإدة 
ة، كمإ ينبغى ، أو مبإشر

 أن تكون. إإلستنتإجيون يرون إلم
ً
 )أو قبوال

ً
ي عىل إلشهإدة بصفته قبوال

عتقد إلمبتى

( لمثل هذه إلحجة: 
ً
ضإ  مفي 

 

ي بـ  ج  .١               
تى  أيخير

ى ج، أو أنإس يشبهون ج  .٢                 ، كإنوإ بشكل عإم موثوقير

وإ أنإس آخرين،                     ، أو أخير ي
وتى ى أخير ي حير

 بإلمإضى

  ؛ ؤذنأأشيإء مثل                     

ي هذه إلحإلة؛ ؤذن ج  .٣               
ى
 عىل إألرجح ثقة ػ

 أ  .٤               

 

إلةل إستنتإجيون يرون إلشهإدة بعيدة عن مفهوم إلحجج وقريبة ؤف مفهوم إؤلدخإل 

. )ج( يخير )ب( عن )أ(، بنإء عىل قدرته إلتوإصلية، ممإ يجعل )ب( بقدرته عىل  إآلفي

 معإلجة إلشهإدة، يؤمن بـ )أ(. 

 

ى أودي  . حيث أن إإلعتقإدإت إلمبنية عىل  3775)مير ي وإلفعىلي
إضى ى إإلستنتإج إإلفي  بير

، لكنهإ مع ذلك تتشكل إلشهإدة 
ً
سوَّغ تلقإئيإ

ُ
عىل أسإس إعتقإدإت أخرى؛ هذه ت



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
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ي عىل إلشهإدة، لكن
إلحإجة أن  إإلعتقإدإت يمكن إستخدإمهإ لدعم إإلعتقإد إلمبتى

).  تدخل ضمن منشئه إلفعىلي

 

 للدرإسإت إلسإبقة إلمتعلقة  6004aطرحت إلؾي 
ً
قوإئم حديثة ومتكإملة نسبيإ

إلية ) ى إلية )at 183 n.3بخصمي إلطرف )ب(؛ إإلخي  ى (، at 186 n.19( ضد إلةل إخي 

. تجد هذه  6004:71بينمإ غرإهإم  ء مع إإلستنتإج مقإبل إلرأي إلمبإشر ي
فعل ذإت إلسر

 قبل إلمرإجع. 
ً
 إلقوإئم أدنإه، تحديدإ

 

ي 
ى
ي إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إلشهإدة يكمن ػ

ى
إلطريق إلثإلث لوصف إلجدل إلوإقع ػ

ي عىل 
ي عىل إلشهإدة مع إلتسويــــغ إلمبتى

سؤإل؛ ؤف أّي مدى يتشإبه إلتسويــــغ إلمبتى

إلية تضع ى ؟. رؤية هيوم إإلخي   بينهمإ، بينمإ  إؤلدرإك إلحسي
ً
 شإسعإ

ً
رؤية ريد إلةل إختةلفإ

إلية ترى ى  هذه إلمصإدر. إنظر عىل سبيل إلمثإل إلؾي  إخي 
ى  بير

ً
 قويإ

ً
]  6003:341تشإبهإ

 للتسوي    غ )معرفة، 
ً
 أسإسيإ

ً
إليون يؤكدون أن إلشهإدة بحد ذإتهإ مصدرإ ر إلالإخي 

، إلذإكرة، إإلستنتإج،  ضمإن، إستحقإق...ؤلخ( كمإ هو إلحإل مع إؤلدرإك إلحس 

ه. [ إل أن  n.4:6002؛ غرإهإم  وغير ر ] إإلدعإء إلرئيس  إلذي يتبنإه من هم ضد إإلخي 

  مستوى 
ر
 ػ
ً
ؤبستمولوجيإ إؤلدرإك إلحس  وإلذإكرة وإلشهإدة، يجب أن تكون جميعإ

 تقريبر  وإحد. [

 

إلتعير أي من هذه إلصيغ عن إلنقإشإت إلمعإرصة بشكل جيد. قلة من إلفةلسفة 

إلية ه ى ي عىل إلمعإرصين يؤيدون إخي 
ي إإلعتقإد إلمبتى

ى
ي ػ يوم أو إلمنهج إإلستنتإجر
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ً
إلشهإدة بطريقة كإملة أو شبه كإملة. يطلب بعض إلفةلسفة أن يكون لدى )ب( سببإ

 لةلعتقإد بموثوقية )ج(، أو يضعون مطإلب أخرى عىل )ب(، لكن جميعهم 
ً
ؤيجإبيإ

ة وكإ  لم يّض عىل أن يكون لدى )ب( قإعدة إستقرإئية كبير
ً
 فية لتسويــــغ تقريبإ

ً
إستنتإجإ

ي عىل إلشهإدة إلعتقإدإت 
إل إلتسويــــغ إلمبتى ى حول )أ( من إعتقإدإت أخرى، أو إلخي 

إلية رأى  ى ، وإلذإكرة، وإإلستنتإج. حت  ريد وهو رمز إلةل إخي  -قإئمة عىل إؤلدرإك إلحسي

ى ؤبستمولوجيإ إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إلشهإدة وتلك إلمبنية  فيمإ يتعلق بإلتشإبه بير

ة بينهمإ، إنظر  -عىل إؤلدرإك إلحسي   ,Reid 1785 (article 2أن ثمة تبإينإت كبير

chapter 20, at 203 :) ر دليل إلحوإس ودليل  بير
ً
] إلشك أن هنإك تشإبهإ

ء … إلشهإدة.   
  موإٍز لهذإ إلتشإبه، عندمإ نؤمن بسر

لكن هنإك إختالف حقيؼ 

 عىل شهإدة أحدهم، فنحن نعتمد عىل حكم 
ً
هذإ إلشخص. لكننإ إلنملك أّي إستنإدإ

 حكم من هذإ إلقبيل عندمإ نؤمن بحوإسنإ. [

 

إلية، أو إإلستنتإجية، أو إلتشإبه إؤلدإرؽي 
ى  من تنإول إلجدل فقط من حيث إإلخي 

ً
بدال

ب -إلحسي 
ّ
عتى ببسإطة بإلنقإشإت لصإلح إلمنهج إلُمتطل

ُ
إلشهإدة، هذه إلمقإلة ست

 مقإبل نقإشإت أخرى لصإلح إل
ً
. سيكون من إألفضل أن نسبيإ

ً
 نسبيإ

ً
منهج إألقل تطلبإ

ي عىل إلشهإدة. 
نوضح بشكل فردّي إختةلف مطإلب إلفةلسفة حول بنإء إعتقإد مبتى

" و "محإفظ"، إفي  من ؤطةلق  هذه إلمقإلة ستستخدم ببسإطة وصف "ليير
ً
بدال

 عندمإ يتعلق إألم
ً
بإ
ّ
إليون أقل تطل ". إلليير ي " و"إستنتإجر إفي

ى ر بإلتسويــــغ تسميإت كـ"إخي 

 مسوغة، أو 
ّ
َعد
ُ
ي عىل إلشهإدة، ويأذنون لةلعتقإدإت إلمبنية عىل إلشهإدة بأن ت

إلمبتى

. أمإ إلمحإفظون فهم متطلبون ويديرون مسألة إلتكريم 
ً
حت  كمعرفة لدى إألكير تحررإ

 عند 
ً
. هذه إلمقإلة ستتسإءل أيضإ ي عىل إلشهإدة بشكل متحفظ أكير

ي إلمبتى
ى
إلمعرػ
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، مإ ؤذإ كإن مطلٌب يمكن ؤسقإطه عىل إإلعتقإدإت إؤلدرإكية إلحسية تنإول كل مطلب

 .
ً
 أيضإ

 

" و "محإفظ" هنإ قريٌب من إستخدإم غرإهإم  إفي لهمإ لكنه  6004:73إستخدإم "ليير

"، "محإفظ"، "معتدل"،  . إستخدم غرإهإم مسميإت "رجغي
ً
 تمإمإ

ً
ليس مطإبقإ

"، لبلشإرة ألولئك إلذين يقبلون/يرفضو  إفي ن مبإدئ أسإسية محددة تتعلق "ليير

" غرإهإم سوى بإلمبإدئ إلمتعلقة بإلفكرة إلمسبقة،  . إليقبل "رجغي ي
ى
بإلتسويــــغ إلمعرػ

 إلمبإدئ إلمتعلقة بإلذإكرة، إإلستقرإء إلعددي، 
ً
إت إلدإخلية، إإلستدإلل. رإفضإ إلخير

، إلشهإدة. إليرفض "محإفظ" غرإهإم ؤإل  ، إؤلدرإك إلحسي تلك إستنتإج أفضل تفسير

ي 
ى
إلمبإدئ إلمتعلقة بإؤلدرإك إلحسي وإلشهإدة. بينمإ يرفض "إلمعتدل" مبدأ إلشهإدة، ػ

" غرإهإم  إفي  أن "ليير
ى يقبل مبدأ إلشهإدة.  -وكمإ هي وجهة نظر غرإهإم نفسه-حير

 إستخدإم غرإهإم لهذه إلمبإدئ ؽي يقإرن إلشهإدة بإؤلدرإك إلحسي 
ً
سننإقش إلحقإ

 وإلذإكرة. 

 

وضعوإ مطإلب لةلعتقإدإت إلمبنية عىل إلشهإدة  -عىل خةلف آخرين-بعض إلفةلسفة 

ي  3775إلتكريمإت إلمعرفية. أودي ببعض تتعلق 
ى
 ػ
ً
ب نسبيإ

ِّ
عىل سبيل إلمثإل ُمتطل

ب للمعرفة، فهو 
َ
إلتسويــــغ إلقإئم عىل إلشهإدة، لكن ألنه إليعتقد أن إلتسويــــغ مطل

ي إلمعرفة إلقإئمة عىل إلشهإدة. 
ى
 ػ
ً
  37-3771:236بورغ  متسإهل نسبيإ

ً
متسإهل نسبيإ

عىل -حول مإ أطلق عليه "إستحقإق" إلشهإدة، لكنه إستبؼ  مسم "إلتسويــــغ" عندمإ 

 لهذإ إإلستحقإق. غرإهإم  -سبيل إلمثإل
ً
متسإهل  6004:302ffيكون )ب( مدركإ

" إلقإئم عىل إلشهإدة، بمعتى أنه يسمح  ى  إلمعير
ّ
 فيمإ يتعلق بإلتسويــــغ "ذي إلحد

ً
نسبيإ
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لةلعتقإدإت إلمبنية عىل إلشهإدة أن يكون لديهإ بعض إلتسويــــغ بسهولة نسبية، لكنه 

 
ّ
ي من إلتسويــــغ "ذي إلحد

ى يتعلق إألمر بمإ ؤذإ كإن )ب( يمتلك مإيكؼى  حير
ً
أكير تطلبإ

ر/سإئغ. بةلنتينغإ  " للحصول عىل إعتقإد مير ى ى  3771:66معير ى بطريقة مشإبهة بير يمير

  تندة عىل إلشهإدة وإمتةلكه إألدلة إلمس بعضإمتةلك )ب( 
للحصول عىل  مإ يكؼر

  معرفة: 
ً
ر يكون لدي دليل قوي وكإٍف جدإ ؛ حير ] دليل إلشهإدة بإلطبع دليل معتير

  إلشهإدة حول حقيقة معطإة 
ر
ل … ػ

ّ
شك

ُ
 مإيلزم ؽ  ي

ّ
 
قد يكون لالعتقإد إلمعبر

 معرفة. [

 

ي 
ى تلك إلنقإشإت إلت  ى بير ي نهإية هذه إلمقدمة، يجب أن نمير

ى
مطإلب معينة عىل تضع ػ

عتىَ بكيف يمكن 
ُ
ي ت
هذه إلمطإلب. تلبية إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إلشهإدة، وتلك إلت 

حوإ كودي وبورغ وغرإهإم بطرق مغإيرة أن يكون لدينإ سبب مسبق لقبول  إقي 

إليون حول مإ ؤذإ كإن يجب وضع   ليير
ً
إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إلشهإدة، لكنهم جميعإ

ي يقدمونهإ.  مطلب عإم بأن
تستند إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إلشهإدة ؤف أسبإب كإلت 

 عىل حدة. 
ً
  تستعرض هذه إلمقإلة بإيجإز منإهجهم إلثةلثة كال

 

 ي إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إلشهإدة
ى
  حجج لصإلح إلَمطإِلب ػ

 

 ~ قدرة )ج( عىل إلخدإع             
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ء/موضوع، هو  6000نإقش فوكيى  ي
 من شخص إل من سر

ً
أن صدور إلشهإدة تحديدإ

ى مع إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إلشهإدة أكير منإ مع إلمبنية عىل  سبب كوننإ متطلبير

 
ً
. إلؾي أيضإ أيدت هذه إلنقطة، أنإس مثل )ج(  6004a:176  &366إؤلدرإك إلحسي

 يستطيعون إلكذب، لكن بيئتنإ إلحسية ليس بإم
ً
كإنهإ ذلك. يقول أودي أيضإ

ورة عن طريق إختيإٍر وإٍع، أن يحدد  :6004:20 ])ج( يجب بطريقٍة مإ وليس بإلضر

مإ يريد عرضه، ومن خالل هذإ إلتحديد يمكنه إلكذب أو أن يقوم بشكل أو بآخر 

بإلنسبة للمصإدر إألسإسية، إليوجد مثيل يمكننإ مقإرنته مع هذإ …. بإلتظليل 

 للمعلومإت. [ إلعرض إلتطوع  

 

أي -ؤحدى إلطرق لبيإن هذه إلمسألة بدقة أن نقول: ألن إلفعل إلحر بذإته غير حتمي 

ي ليست كإفية لتأكيد إألفعإل إلمستقبلية إلحرة
ى إلمإضى  -ألن إلحتمية خإطئة، وقوإنير

ي عىل إلشهإدة إلتكون متسقة ومنتظمة وذإت حإكمية ذإتية 
فؤن بيئة إإلعتقإد إلمبتى

. غرإهإم بمثل إلطري ي عىل إؤلدرإك إلحسي
هإ بيئة إإلعتقإد إلمبتى

ُ
ي تكْون

 6002قة إلت 

ي قضإيإ إلشهإدة ليست 
ى
ية ػ تطرق لهذه إلنقطة بإلتفصيل، نإقش أن وجود حرية بشر

 إلمنهج إلتحرري 
ّ
 يقود لتفضيل إلمنهج إلمحإفظ. ثم نإقش أنه: لو أن

ً
 هإمإ

ً
سببإ

"libertarianية، فؤنه " تجإه حرية إؤلنسإن يقوض ؤم كإنية إلتنبؤ بإألفعإل إلبشر

ي إلشهإدة؛ لو أن أفعإل )ج( كإنت غير متوقعة، لمإ 
ى
ى ػ  منهج إلمحإفظير

ً
سيقوض أيضإ

 
ً
إستطإع )ب( إمتةلك قإعدة سإئغة ترجح له صدق )ج( من عدمه. طرح غرإهإم أيضإ

نإقض سوإء ألنهإ خإطئة أو ألن مإي-أنه ؤذإ كإنت إلتحررية إلتقوض ؤمكإنية إلتنبؤ 

ي 
إلية إلمتعلقة بإلشهإدة، ألن  -إلحرية بطريقٍة مإ حقيؼ  فؤن حرية إؤلنسإن إلتهدد إلليير
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 كبيئة 
ً
ي إلوإقع قإبلة للتنبؤ تمإمإ

ى
بيئة إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إلشهإدة قد تكون ػ

 .   إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إؤلدرإك إلحسي

 

ى بهإ إإلعتقإ 6004:66ffطرح غرين  دإت إلمبنية عىل إلشهإدة. فوكيى أن إلحرية إلتتمير

ى إعتقإدإت إؤلدرإك إلحسي عن  وإلؾي كةلهمإ أشإرإ ؤف هذه إلنقطة كسبب لتميير

ي إعتقإدإت إؤلدرإك إلحسي هي إألخرى من 
إعتقإدإت إلشهإدة. عىل أّي حإل، قد تعإتى

 للخدإع، ومن  -عىل سبيل إلمثإل-تأثير إلخدإع. إألشيإء إلمزيفة 
ً
قد تكون نتيجة

 عن إلحقيقة إل
ً
وإضح أن إإلعتقإدإت إؤلدرإكية حول إألشيإء إلمزيفة قد تنحرف بعيدإ

بسبب تأثير إلوكإلة عىل إلبيئة إؤلدرإكية إلحسية. لو أن إلقدرة عىل إلخدإع علة وجيهة 

 دإعمة لتصديق )ج(، فهنإك علة قوية وبذإت إلمستوى 
ً
لقولنإ أن )ب( يحتإج أسبإبإ

ي إعتقإدإته  من إألهمية ألن يكون لدى
ى
 دإعمة لةلعتقإد أن تلك إألشيإء ػ

ً
)ب( أسبإبإ

 إلمحإفظون أن إلخدإع 
ّ
مإإؤلدرإكية إلحسية حقيقية. قد يرد

ّ
ي إإلعتقإد  رب

ى
يحدث ػ

، لكن إحتمإلية إلخدإع  ي إإلعتقإد إلمتعلق بإلشهإدة. وهذإ غير  دإئمةإؤلدرإؾي إلحسي
ى
ػ

أن يكون )ج( إحتمإلية  -إألقل عىل-صحيح كقضية مفإهيمية كمإ هو وإضح؛ ستبؼ  

صإدق لكنه يفتقر للحرية. حت  من خةلل إلتجربة إؤلنسإنية إلشإئعة؛ ثمة حإإلت 

ية ليست  يفتقر إلنإس فيهإ للوقت ؽي يتدإولوإ قضية إلخدإع؛ إلحرية بإألفعإل إلبشر

 
ً
ي عىل إلشهإدة.  دإئمإ

ي إإلعتقإد إلمبتى
ى
  متوإجدة ػ

 

  ة إلفردية إلمضإدة حول إلسذإجة وإلةلمسؤولية~ إلحدس وإألمثل             
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إلية أن )ب( إليحتإج ألسبإب دإعمة ؽي  6004aطرحت إلؾي  ى ضمن نقدهإ إإلخي 

يصدق شهإدة )ج(. إستدلت بمثإل يكون فيه )ج( كإئن من خإرج إألرض، ُيسِقط 

ية تصف أحدإث إلكوكب إلذي ينتمي  ى  مإيظهر لـ )ب( عىل أنه يوميإت مكتوبة بإؤلنجلير

  -كمإ تعتقد إلؾي -له )ج(. ألن )ب( ليس لديه 
ً
أي سبب ليصدق أن إليوميإت فعال

ية وأنهإ ليست سإخرة ومإشإبه، فؤن إعتقإد )ب( غير مسوغ.  ى ] يحتإج مكتوبة بإإلنجلير

إلمستمعون ألسبإب دإعمة من أجل إلحصول عىل تسوي    غ للشهإدة، وبإلتإىل  

ي تدإول  6004a:179إلؾي لفكرية. [ إلسذإجة وإلالمسؤولية إ… يتجنبون تبعإت 
ى
ػ

 ، "ضد إلسذإجة". 3772مع أطروحة فريكر 

 

إليون ببسإطة عىل مثإل إلؾي  إلمضإد من خةلل حدس مغإير، كإلقول أنه  قد يرد إلليير

ي تبدو كمإ لو أنهإ 
يحق لـ)ب( تصديق حت  إؤلفإدإت إآلتية من كإئنإت فضإئية وإلت 

ض بةل دليل )ومع غيإب دليل مضإد( أنهإ صإدقة ومإ ؤف ذلك.  ية، وأن يفي  ى بإؤلنجلير

ى أن يقولوإ أن  إليير ي قد يختلف إلحدس عن خطيئة إلسذإجة: بإمكإن إلليير
ى
إلخطيئة ػ

ى إل دليل يدعوك للشك بهم.  ي حير
ى
ي ؤفإدإت إآلخرين ػ

ى
 ػ
ً
 جدإ

ً
 إلوإقع أن تكون متشككإ

 

طرح أنه يمكننإ بنإء نظير حسي ؤدرإؾي لقضية إلكإئنإت إلفضإئية.  6004:45ffغرين 

 خإرج 
ً
 معينإ

ً
ؤذإ إنتقل )ب( فجأة لبيئة حسية غير مألوفة وبدإ له كمإ لو أنه رأى جسمإ

 مجرد شإشة "مإيظهر أ
ً
نه" نإفذة. لن يملك )ب( أي سبب لةلعتقإد أن إلنإفذة مثال

 من كون إلنإفذة مفتوحة عىل جسم 
ً
 لمشهد بعيد، بدال

ً
ة جدإ تلفإز تعرض صور مكير

ي هذإ 
ى
. ؤن كإنت إعتقإدإت )ب( إلمبنية عىل إؤلدرإك إلحسي ػ قريب بحجمه إلطبيغي

ه/ملكإته إؤلدرإكية إلحسية تعمل إلسينإريو إلتتطلب سبب دإعم للتصديق أن بيئت
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ي حإلة 
ى
، فليس من إلوإضح لمإذإ يحتإج )ب( مثل هذه إألسبإب ػ بشكل طبيغي

 إلشهإدة. 

 

ي نقإش ضد إلسذإجة، قإلت فريكر 
ى
أن من وإجب )ب( مرإقبة )ج( لرصد  3772ػ

 أنه 
ً
. طإرحة

ً
عةلمإت عدم إلثقة، وأن ؤهمإل مثل هذإ إلوإجب سيجعل )ب( سإذجإ

ض للثقة بـ)ج(، أن يعفوإ )ب( من أي يجب عىل أ ى عن حق )ب( إلمفي  ولئك إلمدإفعير

غ  وإجب ُيلزمه برصد عةلمإت عدم موثوقية )ج(. مع ذلك، جإدل جولدبير

ي إلشهإدة أن يوإفقوإ عىل مطلب يجعل  6003وهيندرسون 
ى
إليون ػ ى أنه يمكن لةلإخي 

 بعد رد . ت6004c)ب( يتحسس عةلمإت عدم موثوقية )ج(؛ فأجإبت فريكر 
ً
حديدإ

غ وهيندرسون وفريكر  ى جولدبير  مإ ؤذإ كإن إلخةلف بير
ً
فريكر هذإ، لم يعد إألمر وإضحإ

 جوهري؛ سيبدو لك من إلوهلة إألوف أنه مجّرد خةلف 
ً
يدور حول مإ هو ؤبستمولوجيإ

إلية" يمكن تطبيقهإ بشكل صحيح عىل إلرأي إلقإئل  ى حول مإ ؤذإ كإنت "إلةل إإلخي 

م عىل )ب( لمرإقبة )ج(. بشكل عإم، تلك إلمسألة إلجوهرية حول بفرض وإجب صإر 

أفضل طريقة نفهم/نصف بهإ إألهمية إؤلبستمولوجية للتحسس من إلدوإحض، ذإت 

ظة. 
َ
إلية وإل للمحإف  صلة وثيقة حت  لو كإنت إلتوصلنإ لليير

 

 ~ قدرة )ب( عىل عدم إلثقة بـ)ج(             

 

يتمتع بقدر غير عإدي من إلحرية إلمتعلقة بتشكيل  أن )ب( 6002:337أشإرت فريكر 

إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إلشهإدة. ؤحدإهإ أن ممإرسة إلثقة بإلشإهد ؤجرإء يتخذ 
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بطريقة ذإتية وإعية، عىل عكس تشكيل إإلعتقإدإت إؤلدرإكية إلحسية. أودي 

 منع إإلعتقإد، سوإء بإ 6004:20
ً
: ] يستطيع )ب( عإدة

ً
 مشإبهإ

ً
رإدته طرح أمرإ

 .] 
ً
 تحذيريإ

ً
 إلمحضة أو بشكل غير مبإشر عن طريق إتخإذ إلعقل وضعإ

 

 . طرح غرين أن لدينإ حرية ممإثلة لرفض حت  إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إؤلدرإك إلحسي

ي وعإء". من نإحية أخرى، 
ى
. كإلقول بـ "دمإغ ػ  من سينإريو تشكيؿي

نستطيع طرح أكير

ثمة من يتقبلون إلشهإدة بسهولة كمإ نتقبل مإ يصلنإ عن طريق إلحوإس؛ فةليبدو أن 

ي إلشهإ
ى
 ػ
ً
 متأصال

ً
  دة يدعو لرفضهإ. هنإك شيئإ

 

 ~ إإلعتمإد إلتشغيىلي عىل مصإدر أخرى             

 

إوسون  أن إلشهإدة بصفتهإ مصدر للمعتقدإت تتطلب مصإدر  3772:62طرح سي 

 
ً
وريإ  رصى

ً
طإ : ] يعتير توظيف إؤلدرإك إلحسي وإلذإكرة شر أخرى كإؤلدرإك إلحسي

  إلكتسإب وإستبقإء أّي معرفة )أو إعتقإد( يجري توصيلهإ 
ً
ق أودي … [. لغويإ

ّ
عل

ـي أتلؼ  شهإدتك عن إلوقت، إلبد أن أسمعك أو أن أتصور  6004:13 بمعتى -] ل

 … فإلشهإدة… مإتقول -إلتصور إلوإسع
ً
. [ وقإل تعتمد تشغيليإ عىل إؤلدرإك إلحسي

 أودي 
ً
ء  6006:60أيضإ ي

] ؤذإ إستبعدت إلتسويــــغ إؤلدرإؾي إلحسي من أجل تصديق سر

ي ؤيجإد تسويــــغ لتصديقه عىل أسإس شهإدتك. 
مإ، بتأثير من تأكيدك عىل )أ(، إليمكنتى

] 
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، فؤن شعور )ب( إلمرإفق لعملية تلقيه إلشهإدة من )ج( سيضع إلقإعدة  بإلنسبة للبشر

. عىل أي حإل، يبدو من إلممكن تصّور من ل بنإء إعتقإدإته إلمبنية عىل إؤلدرإك إلحسي

ة من إلشعور ؤف تكوين إعتقإدإت مبنية عىل إلشهإدة، مفتقرين حت   ينتقلون مبإشر

إلقدرة عىل تكوين إعتقإدإت من إؤلدرإك إلحسي عىل أسإس ذلك إلشعور. سيكون 

ي إلشهإدة لكن
ورة إلقدرة عىل تكوين إعتقإدإت ذإت  لديهم إلقدرة عىل تلؼ  ليس بإلضى

 هذه إلمعتقدإت إلمبنية عىل 
ً
، قد يعللون إستقرإئيإ صلة مبنية عىل إؤلدرإك إلحسي

 إلشهإدة من خةلل تشكيل معتقدإت عليإ حول وجود ذلك إلشعور. 

 

 بهذه إلنقطة، أن إإلستحقإق إلمسبق قد يشإبه  3771:240بورغ 
ً
 متعلقإ

ً
طرح ردإ

، بحيث إإلعتق  عىل إؤلدرإك إلحسي
ً
ي فيكون معتمدإ

هإن ريإضى  -عىل سبيل إلمثإل-إد بير

هإن. مع ذلك، طرح أن مثل هذه إلقإعدة لبلدرإك  يجب أن أرى ورقة ؽي أفهم إلير

ي ] إلقوة إلعقةلنية أو إلمعيإرية خلف "مثل هذه" إإلعتقإدإت. [.  
ى
إلحسي إلتسإهم ػ

إلحسي قد تسمح للبشر بإلحصول عىل  كذلك إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إؤلدرإك

إعتقإدإت مبنية عىل إلشهإدة دون إلمسإهمة بإلتسويــــغ أو بأي حإلة ؤبتسمولوجية 

، فإإلعتمإد إلتشغيىلي إلذي أشإرإ ؤليه 
ً
أخرى لمثل هذه إإلعتقإدإت. ؤذإ كإن هذإ صحيحإ

إوسون وأودي ليس له نتيجة ؤبستمولوجية.    سي 

 

 إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إلشهإدة من ِقبل مصإدر أخرى~ قإبلية دحض              
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طرحإ أن إلشهإدة تختلف عن مصإدر أخرى كإؤلدرإك  6004وأودي  3771بةلنتينغإ 

دَحض من قبل مصإدر 
ُ
إلحسي من حيث أن إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إلشهإدة قد ت

ي أخرى، أو من حيث أن دليل تلك إلمصإدر إألخرى يستطيع إلتفوق عىل إلد
ليل إلمبتى

، at 87عىل إلشهإدة. يقول بةلنتينغإ )
ً
ة، مع أن إلشهإدة تقدم ضمإنإ ي حإإلت كثير

ى
(، ] ػ

 
ً
ى تكتمل إلشهإدة منطقيإ . أتعلم حير

ً
ي أتعلم …. ثمة طريقة أخرى متفوقة معرفيإ

لكتى

(، ] إليمكننإ إختبإر at 93يقول أودي )… [ بشكل أفضل ؤذإ رأيت هذه إلحقإئق بنفسي 

ي أودي مصإدر إلذإكرة وإؤلدرإك إلحسي إل موثوقية أح
د هذه إلمصإدر إألسإسية "يعتى

مع إلشهإدة، … إلشهإدة" أو حت  تأكيد مثإل له بدون إإلعتمإد عىل ذإت إلمصدر. 

يستطيع إلفرد من حيث إلمبدأ إلتحقق من إلموثوقية بإستخدإم أي من إلمصإدر 

 إألسإسية إلقيإسية. [

 

ي تتحقق فيهإ إعتقإدإت إلشهإدة يمكن إلرد عىل بةلنتينغإ 
وأودي بإؤلشإرة للحإإلت إلت 

، أو تتغلب عليهإ. عىل سبيل  من إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إلذإكرة/إؤلدرإك إلحسي

ي ؽي يسأل آخرين بإلجوإر عّمإ ؤذإ  
إلمثإل، قد يرى )ب( ظإهرة غريبة، غريبة بمإ يكؼى

ية أو إؤلدرإكية إلحسية، فيبحث كإنوإ يرون مإيرى. قد يقلق )ب( بشأن قدرإته إلتذكر 

طرح نقطة مشإبهة. بعد أن شد عدة طرق  6004:306عن شهإدة تؤكدهإ. غرإهإم 

يمكن بهإ دحض إلمصإدر غير إلشهإدية قإل ] أن يكون مصدر مإ، مصدر دوإحض 

ي إلتسويــــغ 
ى
ي أن هذإ إلمصدر يعتمد ػ

إلعتقإدإت مصدر آخر أو حت  إلعتقإدإته، إليعتى

ي من مصدر آخر، أو حت  من نفسه. عىل إلدعم إإل  حقيقة أن ؤدرإؾي إلحسي … ستنتإجر

ة. كذلك بإلطبع،  قد يدحض شهإدتك إليدل عىل أن إلشهإدة إستنتإجية وغير مبإشر
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عطي 
ُ
حقيقة أن إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إلشهإدة قد تدحض إؤلدرإكية إلحسية إلت

] .  أولوية للشهإدة عىل إؤلدرإك إلحسي

 

ط إلةل              ط إلسبب إلدإعي للتصديق-~ من شر  دحض ؤف شر

 

ي إلمعرفة إلمبنية عىل إلشهإدة أو 
ى
ط إلدحض ػ ي إلشهإدة أدخلوإ شر إلتر معظم ليير

ي تصديق )ج( قإبلة للدحض ؤن توفرت لـ)ب( معلومإت أخرى 
ى
إلتسويــــغ. أحقية )ب( ػ

 مع منهج بونچ-مخإلفة عن )أ( أو عن )ج(. قد يحإجج إلمحإفظ 
ً
أن  -ور إلشهير تمإشيإ

 من طلب أسبإب دإعمة لتصديق موثوقية )ج(، قد إليكون 
ً
ى هذإ إلمطلب بدال تضمير

، إعتير بونچور 
ً
أن )ب( يعرف )أ( بوإسطة قدرة إستبصإر موثوق  6001و 3760متسقإ

 ؤمإ 
ً
 عىل ~)أ(، أو  -١بهإ، لكن لديه أيضإ

ً
 قويإ

ً
 عىل أن قوته  -٢دليال

ً
 قويإ

ً
دليال

عدم وجود دليل يدعم موثوقية تلك إلقدرة. بينمإ  -٣موثوقة، أو بإإلستبصإر غير 

 ّ ي
ط إلدحض إلتعإمل مع حإلت  ، ُيلِزم بونچور أولئك إلذين يقولون أن ٢و  ١يمكن لشر

ي إلحإلة 
ى
 بإلدحض ػ

ً
ى أن يقروإ أيضإ ى إلحإلتير ي هإتير

ى
حضإ ػ

ُ
. ٣إلمعرفة أو إلتسويــــغ قد د

 مفإدهإ أن ؤن إستبدلنإ قدرة إإلستبصإر بـ)ج(، فؤمكإ
ً
ي حجة متوإزية تمإمإ

ننإ أن نبتى

ى يملك  فون بقصور إلتسويــــغ وإلمعرفة لدى )ب( حير
ي إلشهإدة إلذي سيعي  إلتر ليير

 أن يقروإ بقصور 
ً
 عىل أن )ج( غير موثوق، يجب عليهم أيضإ

ً
 عىل أن ~)أ(، أو دليال

ً
دليال

 أن )ج( موثوق. "قإرن إلؾي 
ً
ى إليملك دليال و  6004a:168معرفة وتسويــــغ )ب( حير

364 n.21 ي إلشهإدة مشإبهة لطريقة
ى
ط إلدحض ػ ، مع مةلحظة أن طريقة ؤضإفة شر

ي إلرد عىل أمثلة بونچور إلمضإدة". 
ى
  ؤضإفتهم له ػ
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ي رد بهإ خصوم 
إليو إلشهإدة رد هذه إلحجة بذإت إلطريقة إلت  مع ذلك، يستطيع ليير

م غرين بونچور عليه بشكل عإم، وذلك من خةلل طرح حدس يعإكس أمث
ّ
لته. قد

ط إلةل 6005 -محإولة للدفإع عن تمإسك أي مقإربة معرفية أو تسويغية تفرض شر

 ؤف إلطريقة 
ً
إط وجود أسبإب تدعو لةلعتقإد بإلموثوقية، وذلك إستنإدإ دحض بةل إشي 

ى إلذي  عير
ّ
ي يتعإمل بهإ إلقإنون مع حإإلت إإلحتيإل. ينص إلقإنون عىل أن إلمد

إلت 

غة" ؤذإ كإن لديهم دوإحض لةلعتقإد إلذي  يرفعون تهم إحتيإل يفتقرون "للثقة إلُمسوَّ

سبب لهم إإلحتيإل، إل ؤذإ كإن مإينقصهم هو وجود سبب لةلعتقإد بأن إلمدع عليه 

غمإن  ي يطرحهإ إلحسيون  6004a:691ثقة. "قإرن بير
"]أحد إلردود إلمتقنة إلت 

 
ً
، ؤإل أن مطلب إلوعي  إلخإرجإنيون أنه رغم كون مطلب إلةل دحض يبدو وإضحإ

ً
بدهيإ

 ليس كذلك["". 

 

 ~ إعتقإدإت )ب( إلعليإ حول )ج(             

 

عندمإ يقول )ج( أنه )أ( لـ )ب(، قد يطلب أحدهم أن يكون لدى )ب( إعتقإدإت أخرى 

تسويــــغ". يؤدي إلوجود أو -تخص )ج( وموثوقيته "تحت حإلة من إلجهل أو إلةل

ي  ي  إلصنف إؤلبستمولوجر
ي تقييم إعتقإد )ب( إلضمتى

ى
 ػ
ً
 هإمإ

ً
لهذه إإلعتقإدإت إلعليإ دورإ

ح فريكر  أنه أثنإء تكوين إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إلشهإدة  6004b:600حول )أ(. تقي 

 مإيكون لدى )ب( إعتقإدإت عليإ حول )ج( وموثوقيته: 
ً
من خةلل إلوثوق بـ )ج(، عإدة

 حول )
ً
م ] بمجرد أن يشكل إلمستمع إعتقإدإ ى ورة يلي  أ( بنإء عىل قول )ج(، فهو بإلضى

بإلموقف إلقإئل أن )ج( يعرف )أ(. لكن إعتقإده بخصوص )ج( إلذي شكل هذه إلثقة 

قبل عملية إلكةلم يبدو بهذإ إلشكل: ليس من إلسهل عىل )ج( أن يؤكد )أ(، وهذإ يشهد 
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 )أ( [. كذلك طرح وييى 
ً
( chapter 3 at 5) 6001عىل حقيقة )أ(، مإ لم تعرف مسبقإ

 -عىل خةلف تلك إلمبنية عىل إؤلدرإك إلحسي -أن إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إلشهإدة 

 عن طريق إؤلدرإك 
ً
تحضى مع حضور إعتقإٍد مإ حول )ج(: ] عندمإ نشكل إعتقإدإ

 بدون أي معرفة حول كيفية عمل منظومتنإ إؤلدرإكية 
ً
، سنفعل هذإ تلقإئيإ إلحسي

 عن طريق إلشهإدة، نغي بطريقة أو بأخرى أننإ إلحسية. لكن عندمإ نشكل إعت
ً
قإدإ

 نصدق مإيقوله إآلخر، وأنه يقدم شهإدته كمإ يعتقد بهإ هو نفسه [. 

 

 عن  6004:65ffيرى غرين 
ً
أنه ليس من إلوإضح مإ ؤذإ كإنت إلشهإدة تختلف حقإ

 حول 
ً
 ضبإبيإ

ً
ّ إلشهإدة إعتقإدإ ي

ي هذإ إلسيإق. لدى إلعديد من متلؼ 
ى
إؤلدرإك إلحسي ػ

ه آخرون  ي أحسن إألحوإل-)ج(، هذإ إإلعتقإد إلذي يعتير
ى
، بينمإ يرى إلبقية  -ػ

ً
ضمنيإ

. كذلك إإلعتقإدإت إلمبنية عىل صعوبة إؤلقرإر بوجود إعتقإد مإ حت  بإلشكل إلضم ي
تى

 أنهم يتلقون 
ً
ي إعتقإدإ

: يتبتى إلعديد من إلذين يقومون بإلتلؼ  إؤلدرإك إلحسي

إلمعلومإت من بيئتهم وَملكإتهم إؤلدرإكية إلحسية؛ بينمإ يعتير آخرون هذإ إإلعتقإد 

، أو أنه غير موجود عىل إؤلطةلق. إليبدو أن هنإك أي منع 
ً
، أو ضمنيإ

ً
وري ضبإبيإ ضر

وري لةلعتقإدإت إلعليإ آٍت من طبيعة إؤلدرإك إلحسي ذإته، وإل أي ؤنتإج  ضر

 لةلعتقإدإت إلعليإ من طبيعة إلشهإدة ذإتهإ. 

 

 ي إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إلشهإدة
ى
  حجج ضد إلَمطإِلب ػ

 

ي إلنإقص             
 ~ إألسإس إإلستقرإت 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© حكمة  25 

 

 

ي إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إلشهإدة أن 
ى
 عىل فرض مطإلب أكير ػ

ً
إض إألكير شيوعإ إإلعي 

ي 
ي إلحإإلت إلت 

ى
إيدة ببسإطة إل يمكن تلبيتهإ ػ ى  ؤف  -بحد ذإتهإ-هذه إلمطإلب إلمي 

 
ترػ

ر. بةلنتينغإ ّ  صإغه بهذه إلطريقة:  3771:57  معرفة أو لمعتقد سإئغ ُمير

 

ى رأ  حير
ً
 تمإمإ

ً
 عن طريق شعة كإن ريد محقإ

ً
ى أننإ نشكل إعتقإدإتنإ بشكل أسإسي عإدة

إلتصديق/إلشهإدة، إل عن طريق أدلة إستقرإئية أو إحتمإلية من إعتقإد آخر نؤمن به. 

ة وتحتل قإرة كإملة بمفردهإ.  إليإ دولة كبير
ي وإلدي أن أسي 

تى عمري خمسة أعوإم؛ يخير

ي كذإ وكذإ؛ معظم إألحيإ ي نفسي "يقول أتر
ى
ي تكون إلأقول ػ ن عندمإ أتحرى عن أقوإل أتر

ة وتحتل قإرة   إليإ دولة كبير
 صإدق؛ لذإ أسي 

ً
حقيقية؛ لذإ عىل إألغلب هذإ إلقول أيضإ

ي ظروف معينة إلمنطق كإملة بمفردهإ"، أستطيع إستخدإم هذإ 
ى
 ػ

ً
ونحن جميعإ

 إلنفعل ذلك. عإدة نحن نصدق مإُيقإل لنإ ونؤمن به 
ً
خإصة نستخدمه. لكننإ عإدة

  ل بسيط. ... بشك
منِطق بطريقة إستقرإئية مإ تفيد به إلشهإدة؛ لكن يمكنبر

ُ
أن أ

ء عندمإ يتعلق إألمر  ي
ي بإلطبع فعل ذإت إلسر

إعتقإدإت حصلت عليهإ بأول إليمكنتى

 عن طريق إلشهإدة. 

 

ي ذإت إلمحور، طرحت إلؾي 
ى
ي  6004aػ

ى
ي إلعإم لةلعتقإد ػ

أن إألسإس إإلستقرإت 

ن فئة إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إلشهإدة غير متجإنسة "إلشهإدة" قد يفشل وذلك أل

حت  تدعم هذإ إإلستقرإء. قوة إإلستدإلل من أمثلة معينة من إلشهإدإت إلمؤكدة عىل 

حإإلت جديدة يوإزي قوة أسإس إإلعتقإد بأن إألمثلة إلجديدة ستكون مشإبهة 

ي وق
ي إليونإن للقديمة. لكن أولئك إلذين يدلون بشهإدإتهم حول إألحدإث إلت 

ى
عت ػ
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 عن أولئك إلذين يدلون بشهإدإت حول  ٢٥٢٢قبل 
ً
ى تمإمإ سنة، سيكونون مختلفير

ي إلغرفة إلمجإورة. 
ى
 بضإئع جإفة متوسطة إلحجم تقع ػ

 

 ، ي
إليون لصإلح حجة نقص إألسإس إإلستقرإت  ي يطرحهإ إلليير

ى إلنقإط إلمهمة إلت  من بير

ي إلعتقإدإتنإ إلمبنية عىل إؤلشإرة ؤف تفسير هيوم إلخإىط  حول إلدعم إإلست
قرإت 

أمإكن عدة إستخدم فيهإ هيوم  66-3776:57إلشهإدة. عىل سبيل إلمثإل، وثق كودي 

ي موثوقية 
ى
ي لمعتقد مإ ػ

أدلة مستمدة من آخرين، عند وصف إألسإس إإلستقرإت 

] تعتمد أغلب )ؤذإ لم يكن كل( إلمسألة بقوله  6004:45إلشهإدة. لخص ڤإن كليڤ 

ي  لنإجحة للشهإدة ذإتهإ، عىل شهإدإت أخرى. [إؤلثبإتإت إ بينمإ قإرن شوغينجر

إىل  أن : 6004:116
ر   إلشهإدة، إليمكن لالخي 

ر
  ػ

ر
  إلمعرػ

] عند تسوي    غ ثقة إلمعبر

إىل  إإلستشهإد 
ر  لالخي 

ً
. إليمكن مثال يستشهد بذإكرة إآلخرين أو ؤدرإكهم إلحس 

. ف   بذإكرة إلشخص إلذي أدىل بإلشهإدة أو ؤدرإكه إلحس 
ر
  إلمعرػ

قط ذإكرة إلمعبر

  إلشهإدة. [
ر
 وإدرإكه إلحس  يرتبطإن بتسوي    غ إلثقة ػ

 

 عىل إآلخرين؛ 
ً
رد ڤإن كليڤ عىل هذه إألطروحة بأن ؤثبإتإت إلشهإدة إلتعتمد جوهريإ

سوإء تلك إلمتعلقة  -وأنه قد تحقق خةلل حيإته من عدد ضخم من حإإلت إلشهإدة 

] آإلف من إألحدإث إليومية  إند كإنيون" أو بوجود تإج محل وإلوإدي إلكبير "غر 

  أحدهم 
ر
ن  بعد أن يخير

ً
  إلممر إلسفىل  يمينإ

ر
  إلثالجة أو حمإم ػ

ر
كإلعثور عىل جعة ػ

  عن إلمكإن. [
ً
ي ضعيفإ

وري أن يكون أسإسنإ إإلستقرإت  فإستنتج أنه ليس من إلضى

ورة:    تحققت منهإ إلمبنية بإلضى
عىل إلشهإدة، ] مإ يهمنإ ليس قدر إإلعتقإدإت إلب 

  خرجت بنتإئج ؤيجإبية. [ 
 .6004:46ڤإن كليڤ بل نسبة إلمرإجعإت إلب 
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ي   عن إلمنهج إلمحإفظ لةلعتقإدإت إلمبنية عىل  6004قدم شوغينجر
ً
 فريدإ

ً
دفإعإ

 أننإ يجب أن نؤمن بإلموثوقية إلعإمة للشهإدة 
ً
إلشهإدة، فقإل أنه ؤذإ كإن كودي محقإ

 حجة -من أجل تفسير أقوإلهإ 
ً
ي سننإقشهإ إلحقإ

فؤنه ؤذإ كإن لدى )ب(  -ديفيدسون إلت 

أسإس غير شهإدي لتفسير إؤلفإدة بطريقة مإ، فيمكن لـ)ب( كذلك إستنتإج إلموثوقية 

ي )  (:at 339-340إلعإمة للشهإدة من هذإ إألسإس. يقول شوغينجر

 

 من تفسير أقوإل إلنإس؛ 
ً
 عىل إلشهإدة مستمدإ

ً
ي دليال

ى
ي إلمعرػ

عندمإ يكون لدى إلمعتى

 بشكل جيد. ألنه مإ لم يكن 
ً
سيكون ؤيمإنه بإلمصدإقية إلعإمة لشهإدإتهم مدعومإ

ي لن يستطيع تفسير 
ى
ي إلمعرػ

إض إلمصدإقية إلعإمة للشهإدة صحيح، فؤن إلمعتى إفي 

عدم وضوح إلشهإدة بةل … أي دليل عىل إلشهإدة. إألقوإل وبإلتإفي لن يكون لديه 

إلية تسويــــغ إلشهإدة، وإنمإ نتيجة إلدور … مصدإقية عإمة  ى  عىل إخي 
ً
إضإ ليس إعي 

، حيث تؤكد إلمةلحظة تفسير إألقوإل  ي إلتفسير
ى
إلمزدوج للمةلحظة إلُمستخدمة ػ

ي نفس إلوقت
ى
مكن حت  وثوق إلطفل إلصغير بإلشهإدة ي. … -ومصدإقية إلشهإدة ػ

 بإلنسبة 
ً
 شهإديإ

ً
ـي تكون أقوإل إلنإس دليال تسويغه عن طريق ؤدرإكه إلحسي وذإكرته. ل

ي 
نه من تفسير إألقوإل هي ذإتهإ إلت 

ّ
ي تمك

ة إلت  هإ، لكن هذه إلخير له، يجب عليه تفسير

 تدعم إلمصدإقية إلعإمة للشهإدة. 

 

ي   أن إإلنتشإر إلوإسع لةلعتقإدإت إلمبنية عىل إلشهإدة  طرح شوغينجر
ً
وبإلتإفي -أيضإ

يمكن إستخدإمه ؤلعطإء توكيد أكير  -إنتشإر إإلعتمإد عىل موثوقية إلشهإدة

 لكون إلموثوقية إلعإمة تتدإخل مع كثير من معتقدإتنإ؛ فؤن لدينإ 
ً
لموثوقيتهإ. نظرإ
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ة   من إلفرص ؤلضإفة أجزإء صغير
ً
إ  كبير

ً
من إلتوكيدإت لفرضية أن إلشهإدة موثوق عددإ

 (:at 343-344بهإ. يقول )

 

 
ً
إعتقإدإتنإ إلمبنية عىل إلشهإدة هي جزء من نسيج إإلعتقإدإت إلذي نعتمد عليه عإدة

ي أن إلفرضية إلقإئلة بأن إلشهإدة ذإت 
عندمإ نشكل توقعإتنإ إلمختلفة. هذإ يعتى

ي تشكيل هذه إل
ى
 ػ

ً
 حإسمإ

ً
توقعإت. نتيجة لذلك، حت  لو لم مصدإقية تلعب دورإ

ي كل مّرة 
ى
 ػ
ً
 ضمنيإ

ً
 عن توكيد لفرضية إلمصدإقية، فؤنهإ ستتلؼ  توكيدإ

ً
نبحث عمدإ

 عىل فرضية إلمصدإقية. عىل إلرغم 
ً
ي تقوم جزئيإ

تتطإبق إلمةلحظة مع إلتوقعإت إلت 

ة هذه ة؛ ؤإل أن كير ي للمةلحظة إلوإحدة قد تكون صغير
 من أن درجة إلتوكيد إلضمتى

 لتسويــــغ ثقتنإ بإلشهإدة. 
ً
 إلمةلحظإت جعلتهإ ذإت تأثير ترإكمي كبير يجب أن يكون كإفيإ

 

 
ً
ي لم يجإدل بأننإ يجب أن نكون أكير تطلبإ من إلمثير لةلهتمإم أن شوغينجر

؛ يقول )  atبإلمعتقدإت إلمبنية عىل إلشهإدة من تطلبنإ بمعتقدإت إؤلدرإك إلحسي

345 n.15 ي   إألسإس ذإت إلمنطق إلموصوف ] إس 6000( أن شوغينجر
ر
تخدم ػ

 ، ر أن موثوقية إؤلدرإك إلحس  يمكن تأكيدهإ بإستخدإم إؤلدرإك إلحس  هنإ ليبير

ور. [
ّ
  إلد

ر
 دون وقوع ػ

 

ي إلتخىلي عن 
ى
إفي عىل مثل هذه إلحجة؟ قد يكون أحد إلردود ػ كيف يمكن أن يرد إلليير

ي مفإدهإ أن تفسير إألقو 
إل إلشفهية بإلشهإدة يتطلب أطروحة كودي إلديفدسونية إلت 
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إض موثوقيتهإ. ؤذإ كإنت غير صحيحة  إليون منهم غرإهإم وبةلنتينغإ-إفي   -كمإ قإل ليير

 فؤن ؤمكإنية إلتفسير ليست كإفية لتسويــــغ إإلعتقإد بموثوقية إلشهإدة. 

 

ي لةلعتقإدإت إلمبنية عىل إلشهإدة 
ي نهإية إلمطإف، حت  لو كإن إألسإس إإلستقرإت 

ى
ػ

،
ً
قد يرد إلمحإفظ عىل مثل هذه إلحجج بمجرد ؤنكإره إمتةلكنإ إلكثير من  ضعيفإ

ي  6004:46إلمسوغإت/إلمعرفة إلمبنية عىل إلشهإدة. طرح ڤإن كليڤ 
ى
أن إألطفإل ػ

ي إلعتقإدإتهم إلمبنية عىل إلشهإدة:  ] إلحقيقة يفتقرون للتسويــــغ إؤلبستمولوجر

قإل  يمرون بمرحلة من رسعة إلتصديق تجعلهم… إألطفإل 
ُ
يؤمنون بمعظم مإ ي

ر إعتبإر أن لهذه إإلعتقإدإت مإ يسوغهإ  إليير ر لهم بال سبب. لكن يجب علينإ كإخي 

إجمإتية فقط، إل من نإحية ؤبستمولوجية. [  من إلنإحية إلير

 

 ؤف إؤلدرإك إلحسي              
ً
 ~ قيإسإ

 

ي إإلعتقإدإت إلمبنية عىل 
ى
ى قوإعد متسإهلة ػ إليير إلشهإدة عىل أسإس يتبتى بعض إلليير

ي يعتقد كثير من إلنإس أنهإ تحكم إإلعتقإدإت إلمبنية عىل 
تشإبههإ إلكبير بإلقوإعد إلت 

 .  إؤلدرإك إلحسي

 

 PERأولئك إلذي يؤمنون بمإ يسميه  6004:73ffتنإول غرإهإم عىل سبيل إلمثإل 

 عىل أنه ع 
ً
ع خإصية -)"ؤذإ كإنت منظومة ب إؤلدرإكية إلحسية تقدم موضوعإ

وهذإ يؤدي أو يدعم بطريقة سوية إعتقإد ب بأن س هو ع، فؤن هذإ يؤكد  -محسوسة
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)"ؤذإ بدإ لـ ب أنه يتذكر أ وهذإ يؤدي أو  MEMتسويــــغ إعتقإد ب بأن س هو ع"( و 

لكنهم   يؤكد تسويــــغ إعتقإد ب بأنه أ"(، يدعم بطريقة سوية إعتقإد ب بأنه أ، فؤن هذإ 

م   TESTيرفضون مإ يسميه 
ّ
د
ُ
ي ب )بدإ له أنه( فهم )مإيبدو أنه( ق

)"لو أن إلمعتى

كحقيقة بوإسطة )من يبدو أنه( يتحدث حول أ، وكإن هذإ يؤدي أو يدعم بطريقة 

 سوية إعتقإد ب بأنه أ، فؤن هذإ يؤكد تسويــــغ إعتقإد ب بأنه أ"(. دإفع غرإهإم عن

TEST  مع أولئك إلذين يقبلونPER  وMEM ي
ى
( أن أولئك إلذين 306-303. نبه )ػ

ي  MEMو  PERيقبلون 
فضون إلفكرة إلقإئلة أن إإلختةلف بدرجة إلموثوقية ينبغى سير

، وسيقبلون أن إإلعتقإدإت إلتذكرية أو إؤلدرإكية  ي  بإلنوع إؤلبتسمولوجر
ً
أن ُيَعد فرقإ

ة، وإ ن أمكن دحضهإ من ِقَبل أصنإف إإلعتقإدإت إلحسية يمكن أن تكون مبإشر

ي 
ى
ي 300إألخرى. نإقش كذلك )ػ

 من إعتبإر إإلعتقإدإت PER( أن أسبإب تبتى
ً
، بدال

ي 
 ؤف جنب مع أسبإب تبتى

ً
.  TESTإؤلدرإكية إلحسية إستنتإجية، تتوإزى جنبإ

ً
  أيضإ

 

إؤلدرإك  ، وعىلإلذإكرة، وعىل إلشهإدةأن إإلعتقإدإت إلمبنية عىل  6004طرح غرين 

ي عوإلم إإلعتقإدإت إلُمحتَملة  إلحس  
ى
، بمعتى أنه ػ ي هي بذإت إلمستوى إؤلبستمولوجر

إت إلحإلة إؤلبستمولوجية لهذه  إلقإئمة عىل هذه إلمصإدر إلثةلثة، سيكون لتفسير

ي إليمكن أن تقوم عىل إؤلدرإك 
إإلعتقإدإت ذإت إلتكوين. )إستثتى إإلعتقإدإت إلت 

 إلحقإئق إلحسي لكنهإ قد تقوم ع
ً
ىل إلشهإدة أو عىل إلذإكرة؛ إليمكننإ أن نتصور حرفيإ

 أن مثل 
ً
نإ أحدهم عنهإ، أو أن نتذكرهإ.( نإقش غرين أوال إلريإضية، لكن يمكن أن ُيخير

 نحو إلظوإهر إؤلبستمولوجية 
ً
وبإلتإفي إعتبإر -هذه إلمسإوإة هي إعتبإر أكير إقتصإدإ

ة -رإجح
ّ
ي تفصل بحد

ي  من إإلعتبإرإت إلت 
ى
، طرح أن )ػ

ً
ى إلمصإدر إلثةلثة. ثإنيإ  636بير

ى هذه إلمصإدر تنبع من برإءة معرفية فيمإ يخص  ومإيليه( إلمسإوإة إؤلبستمولوجية بير
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ي تقلب أمثلة إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إلشهإدة لتكون أمثلة عىل 
بعض إلتحوإلت إلت 

، أو إلعكس؛ أن نعتير  ى أن مثل هذه إلتحوإلت  إعتقإدإت مبنية عىل إلمصدَرين إألخريير

ية للحإلة إؤلبستمولوجية.    تحإفظ عىل إلبنية إلتفسير

 

تحويل إعتقإدإت مبنية عىل إؤلدرإك إلحسي إلعتقإدإت مبنية عىل إلشهإدة يتطلب 

م ُمحتَمل يجري فيه رصد 
َ
 لقدرإتنإ/بيئإتنإ إلحسية، مع إألخذ بإإلعتبإر عإل

ً
تجسيدإ

خص يقدم لنإ رسإئل حول بيئتنإ، عن طريق قدرإتنإ إلحسية وإدإرتهإ بوإسطة ش

ي تخص إإلعتقإدإت إإلعتيإدية إلمبنية 
 لتلك إلت 

ً
ؤحدإث أحإسيس ؤدرإكية ممإثلة تمإمإ

ية للحإلة إؤلبستمولوجية لمثل هذه  . يطرح غرين أن إلبنية إلتفسير عىل إؤلدرإك إلحسي

ي ة للحإلة إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إلشهإدة سيكون لهإ ذإت إلبنية إلتفسير

ي إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إؤلدرإك إلحسي قبل إلتحّول. كون قدرتنإ 
ى
إؤلبستمولوجية ػ

ي  -حسب غرين-عىل كسب إلمعلومإت 
ى
 ػ
ً
دإر من قبل شخص إل يجب أن يحدث فرقإ

ُ
ت

ي إعتقإدإت/معإرف مسوغة. يتطلب 
ي ُينِتج بهإ هذإ إلمصدر إلمعلومإت 

إلكيفية إلت 

 -إت مبنية عىل إلشهإدة ؤف مبنية عىل إؤلدرإك إلحسي من إعتقإد-إلتحول إلمعإكس 

معإملة شإهدنإ )ج( كآلة، أقرب ؤف تلسكوب عىل سبيل إلمثإل. سيعإمل هذإ إلتحول 

إلبشر كوسيلة بيئية تعير من خةللهإ معلومإت عن إلعإلم بطرق معقدة. إلخدإع ممكن 

 عند حصو 
ً
لنإ عىل معلومإت عندمإ نحصل عىل معلومإت من شإهد، لكنه ممكن أيضإ

ي نهإيته عىل سبيل إلمثإل(. 
ى
  من تلسكوب )ؤن وضع أحدهم صورة مزيفة ػ

 

ي إلوإقع-يمكن للمحإفظ أن يرد عىل أطروحة غرين بإعتبإر هذه إلتحوإلت 
ى
غير  -ػ

، تجسيد قدرإتنإ إلحسية من شأنه أن ُيدخل بشكل متأصل عنض 
ً
بريئة ؤبستمولوجيإ
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ية، بينمإ معإم يل هذإ إلعنض. مع إلفإعلية إلبشر ى لة )ب( كأدإة لبلدرإك إلحسي سير

ي حإإلت 
ى
ي خطر ػ

ى
 ػ
ً
ذلك، وكمإ هو موضح أعةله، يرى غرين أن إلوكإلة قد تكون فعليإ

، إلحتمإلية إستبدإل شخص آخر بكإئن مزيف عىل سبيل إلمثإل.   إؤلدرإك إلحسي

 

 ؤف إلذإكرة             
ً
 ~ قيإسإ

 

ى إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إلشهإدة وتلك إلمبنية  وضع عدد من إلمفكرين قيإسإت بير

عىل سبيل إلمثإل قدم مإ مفإده أن كةل من إلذإكرة  3772عىل إلذإكرة. دوميت 

 
ً
وإلشهإدة ليسإ سوى وسيلة للحفإظ عىل إلمعرفة ونقلهإ، إل لصنعهإ، وأنهمإ جميعإ

تإن وليسإ بحإجة إلعتقإدإت مسإ أن إألسبإب إلفردية  6004ندة. يرى شميت مبإشر

 أسبإب إعتقإد )ب(-إلمتحولة 
ً
ي يمتلكهإ )ج( لكنهإ أيضإ

ليست أكير  -إألسبإب إلت 

ي إلذإكرة 
ى
 وإلمعرضة للخطر ػ

ً
 من تلك إألسبإب إلمتحولة زمنيإ

ً
ي -ؤشكإال

إألسبإب إلت 

ي زمن
ى
ي زمن١يمتلكهإ )ب( ػ

ى
 أسبإب إعتقإد )ب( ػ

ً
 أيضإ

ّ
َعد
ُ
أن  6003ح فوفي . طر -٢، وت

 من ثقة إلفرد 
ً
ي حإلة إلشهإدة ليست أقل تسويغإ

ى
إلثقة بإآلخرين إلمعرضة للخطر ػ

ي حإلة إلذإكرة. 
ى
 للخطر ػ

ً
  بذإته إلمعرضة أيضإ

 

ي ذإت إلمستوى  -كمإ سبق ذكره- 6004طرح غرين 
ى
أن إلشهإدة وإلذإكرة تقعإن ػ

ي تحويل إإلعتقإدإت إ
ى
. ينّص منهج غرين ػ

ً
ي أيضإ

ى
لمبنية عىل إلشهإدة إلعتقإدإت إلمعرػ

 لدى 
ً
 ؤبستمولوجيإ

ً
أخرى مبنية عىل إلذإكرة؛ عىل معإملة إلشإهد )ج( بصفته وكيال

ل،  ]من  qui facit per alium, facit per se)ب(، ثم تطبيق قإنون إلوكإلة إلُمتخيَّ
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 عن أفعإل حإمل إلوكإلة[. ؤن عوملت أفعإل )ج( 
ً
 آخر، يكون مسؤوال

ً
ل شخصإ

ّ
يوك

إلسإبقة عىل أنهإ أفعإل )ب(، ستصبح عملية نقل إلمعلومإت من )ج( ؤف )ب( 

ي تحدث 
ي إلزمن -بإستخدإم إلذإكرة-مشإبهة لعملية إلنقل إلت 

ى
ى يقوم )ب( ػ بنقل  3حير

ي إلزمن
ى
. يرى غرين أن هذإ إلتحول يحإفظ عىل بقإء بنية تفسير 6إلمعلومإت لـ )ب( ػ

. من نإحية أخرى، تحويل إإلعتقإدإت إلحإلة إؤلبستمولوجية لةلعتقإد إلن إتج كمإ هي

ي إلزمن
ى
 3إلمبنية عىل إلذإكرة إلعتقإدإت مبنية عىل إلشهإدة يتطلب معإملة )ب( ػ

ي إلزمن
ى
 عن )ب( ػ

ً
 مختلفإ

ً
 6بصفته شخصإ

ً
يحة إلزمنية إلسإبقة شخصإ . ؤذإ كإنت إلشر

ي من تتبع إلذإكرة بصفته ت
دإد إلمعلومإت إآلت  أويل لرسإلة هذإ آخر، وعإملنإ إسي 

إلشخص، عندهإ نرى تحويل إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إلذإكرة ؤف إعتقإدإت مبنية عىل 

إلشهإدة. يعتقد غرين أن هذإ إلتحول إليجب أن يصنع حإلة ؤبستمولوجية أو يحإفظ 

ية.   عليهإ أو حت  أن يؤثر عىل بنيتهإ إلتفسير

 

ى إؤل  درإك إلحسي وإلشهإدة، يمكن كمإ كإن إلرد عىل حجة غرين بشأن إلتشإبه بير

 ّ ي
ى إعتمإد إلشخص عىل جهده إلذإت  للمحإفظ إلقول أن هنإك إختةلف أسإسي بير

ي إلزمن
ى
بـ )ج(، أو إلعكس، يؤدي  3إلسإبق وإإلعتمإد عىل شخص آخر؛ إستبدإلنإ )ب( ػ

ية للحإلة إؤلبستمولوجية لةلعتقإدإت.   ؤف تغيير أسإس إلبنية إلتفسير

 

ي إلمغإإلة بإلعقلنة وإألطفإل إلصغإر~ إل             
ى
 شك ػ
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ي إلمعتقدإت إلمبنية عىل إلشهإدة عىل أنه حت  
ى
تنّص حجة أخرى مضإدة للَمطإلب ػ

لو كإن من إلممكن إستيفإء هذه إلمطإلب من ِقبل أولئك إلذين يتوخون إلحذر إلشديد 

د من آخذين بإإلعتبإر حإإلت إلتوكيد إلسإبقة، فمن غير إلمنإسب وضع إلعدي

بهذه  6004:300إلمطإلب إلفكرية عىل إعتقإدإت إلنإس إليومية. صإغهإ غرإهإم 

إط  إلطريقة:   فيه؛ إشي 
ً
 مبإلغإ

ً
بإ
ُّ
إطه تطل ، إشي 

ً
إل ممكنإ ر ] حب  وإن كإن إإلخي 

  عقلنة تسوي    غ إلشهإدة. [
ر
بإلغ ػ

ُ
إل ي ر فإألطفإل إلصغإر عىل سبيل إلمثإل،  إإلخي 

ي إلقضإيإ إلمعقدة إلمرتبطة بموثوقية وإلديهم أو َمن تنقصهم إلقدرة إلفكرية للنظر 
ى
ػ

يمنحهم إعتقإدإت مبنية عىل إلشهإدة، وبإلتإفي فمن غير إلمنإسب وضع مطإلب 

 ؤبستمولوجية عليهم. 

 

إض "إلرضع وإألطفإل  6003دإفعت إلؾي  ي إلشهإدة وضد إعي 
ى
عن إلمنهج إلمحإفظ ػ

ي إلتسويــــغ إلصغإر"، بإعتبإر أنه من إلممكن لمشكلة مشإب
ى
هة أن تطرأ عىل أي منهج ػ

ط إلةل ي عىل إلشهإدة وإلمتضمن شر
ي عىل -إلمبتى

دحض. إلأحد قإل أن إلتسويــــغ إلمبتى

إلشهإدة غير قإبل للدحض؛ بل عىل إلعكس، إل يكون تسويــــغ )ب( إلقإئم عىل شهإدة 

 )ج( ؤإل ؤذإ كإن )ب( يفتقر لدإحض يدحض إلشهإدة )أ(. عىل سبيل إلمثإل، ؤذإ أخير 

)ج( )ب( أنه )أ(، لكن )ب( كإن يعتقد أنه )م( وأنه ؤذإ كإن )م( فؤنه )~أ(، وبإلتإفي إل 

 فيجعل إعتقإدإته غير متسقة. يمكننإ تقسيم 
ً
يمكنه أن يضيف إإلعتقإد )أ( جزإفإ

إلدوإحض بشكل قيإسي ؤف إعتقإدية ومعيإرية ووإقعية، تتضح إلدوإحض إإلعتقإدية 

ي تنإولنإهإ 
ي إلحإلة إلت 

ى
للتو: إمتةلك )ب( إعتقإدإت أخرى تحول دون إعتقإده بـ)أ( أو  ػ

قبول شهإدة )ج( حول )أ(. إلدوإحض إلمعيإرية هي إعتقإدإت أخرى قد يمتلكهإ )ب( 

ي تسويــــغ )ب( من حيث  
ي تنؼى

ؤن أدى وإجبإته إلمعرفية. إلدوإحض إلوإقعية هي إلت 
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ة إلمزيفة؛ . إلمثإل إلقيإسي هنإ هو إلحظير
ً
ة حقيقية  كونه حقيقيإ ؤذإ رأى )ب( حظير

ة غير  وإحدة وسط ريف ممتىل  بإلحظإئر إلمزيفة، سيكون إعتقإد )ب( حول إلحظير

 )ب( بـ)ج( وإألخير هو 
 معرفة. بطريقة ممإثلة، لو إلتؼ 

ّ
مسوغ، أو عىل إألقل إلُيَعد

، سيكون لدى )ب(  ى ى عدد كبير من غير إلموثوقير إلشإهد إلوحيد إلموثوق به بير

ة إلمزيفة دإحض وإقغي  ي مسألة إلحظير
ى
ون مع ذلك ػ

ّ
ى يشك . بعض إؤلبستمولوجيير

 ويعتقدون أنه ليس من إلوإضح أن مثل هذه إلحإإلت يفشل فيهإ إلتسويــــغ أو إلمعرفة. 

 

تنّص حجة إلؾي أنه ؤذإ كإن إألطفإل إلصغإر أو إلحيوإنإت غير قإدرين عىل إستيفإء 

ي إإلعتقإدإت إلم
ى
بنية عىل إلشهإدة ألنهم غير قإدرين مطلب وجود أسبإب ؤيجإبية ػ

عىل تقدير إألسبإب، فهم لذإت إلسبب وعىل نحو ممإثل، غير قإدرين عىل إستيفإء 

ط إلةل دحض، سوإء مع إلدوإحض إلمعيإرية أو إإلعتقإدية. أولئك إلذين -شر

 إليستطيعون فهم أي سبب  إليستطيعون فهم
ً
ض أنهم أيضإ

ي  تعإرضإإلعتقإد ُيفي َ
ى
ػ

 إت، كمإ هو مطلوب من تقدير للدوإحض إإلعتقإدية. إإلعتقإد

 

إفي إلرد عىل حجة إلؾي بثةلث طرق عىل إألقل. ؤحدإهإ ؤنكإر أن وجود  بإمكإن إلليير

ط إلةل دحض يتطلب قدرإت دحض ؤدرإكية. صحيح أنه يجب عىل إألطفإل -شر

إفي -إلصغإر  معيإرية من إلتعإمل بطريقة إلئقة مع أي دوإحض إعتقإدية أو  -يقول إلليير

أجل إلتسويــــغ، لكنهم ببسإطة يفتقرون ؤف مثل هذه إلدوإحض. يفتقر إألطفإل 

إلصغإر إلذين تنقصهم إلمقدرة عىل تقدير إألسبإب أو حل إإلدعإءإت إلمتعإرضة ؤف 

ضهإ إلدوإحض إلمعيإرية. ليس  ي تفي 
إمإت إؤلبستمولوجية إلت  ى إلتحقق بإمكإنهم إإللي 

 -مع ذلك-عليهم إلقيإم بذلك. هذإ إلرد إليجب حظ أنه من إلدوإحض، لكن لحسن إل



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© حكمة  36 

 

 أنه ؤذإ تعرض إألطفإل 
ً
، ألنهإ تعتقد أنه من إلوإضح تمإمإ غير جإذب بإلنسبة لةلؾي

ى  ي من أدلة مضإدة ألحد إعتقإدإتهم، فؤنهم سيكونون غير مسوغير
إلصغإر لمإ يكؼى

إفي عىل أي حإل مقإو   مة هذإ إلحدس. للتمسك بهذإ إإلعتقإد. قد يحإول إلليير

 

إح إلقإئل أن إألطفإل يفتقرون ؤف إلقدرة  إفي عن إإلقي  إجع إلليير
إلطريقة إلثإنية أن يي 

 من ذلك، بإمكإنه أن يّض عىل أن إألطفإل 
ً
عىل تقدير إألسبإب عىل إؤلطةلق. بدال

 
ً
 عىل تقدير إألسبإب وإلدوإحض، لديهم خصوصإ

ً
ى أنهم قإدرون مبدئيإ ي حير

ى
إلصغإر، ػ

 بعجز  أسإس
ً
ء فيمإ يتعلق بإؤلفإدإت إلمؤكدة. إألمر ؤذن ليس متعلقإ ي سي

إستقرإت 

، بل بقصور إإلستدإلل لديه، ممإ يقّوض معقولية طلب أسبإب إؤلدرإؾ  إلطفل 

ي تصل لطفل صغير 
عىل -إستقرإئية لتصديق إلشإهد )ج(. جميع إؤلفإدإت إلمؤكدة إلت 

محصورة عىل إألغلب بجزء صغير من إلعإلم وعدد قليل من إلشإهدين.  -سبيل إلمثإل

ه وإلدإه عن موإضيع أخرى تبدو إست  ضعيفة للغإية. مثل قفزة تصديقه لمإ يخير
ً
قرإئيإ

هذإ إلرد لن يقوض حجة إلؾي ؤإل من خةلل ؤعإدة بنإئهإ كحجة قإئمة عىل إستقرإء 

ء.   سي

 

غ -إلطريقة إلثإلثة للرد  ي إتخذهإ جولدبير
تؤكد عىل دور مقدمي إلرعإية  -6006وإلت 

ي حمإية إألطفإل من إإلعتقإدإت إلخإطئة إلمبنية عىل إلشهإدة، ف
ى
بينمإ إلموثوق بهم ػ

إألطفإل أنفسهم قد إليستطيعون تقدير أهمية إألدلة إلدإحضة، عىل سبيل إلمثإل، 

ي  غ أن وجود مثل هذإ إلنظإم إلخإرجر سيكون بإمكإن آبإئهم إلتقدير. طرح جولدبير

ي إلمعرفة إلمبنية عىل إلشهإدة لدى إألطفإل 
ى
للكشف عن إلدوإحض أمر بإلغ إألهمية ػ

غ ) ي at 29إلصغإر. يستخلص جولدبير
: ] إلعوإمل إلت 

ً
ه جذريإ ( إلدرس إلذي يعتير
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ّ عىل إلشهإدة ؤف معرفة تشمل عملية معإلجة  ي
ي إعتقإد طفل صغير مبتى

بموجبهإ يرتؼ 

ي تحدث دإخل عقول/أدمغة أخرى إلتنتمي للطفل نفسه [. 
 إلمعلومإت إلت 

 

 ~ إعتبإر إلضمإن أسإس لتقليل إلَمطإِلب عىل )ب(             

 

 لكون إلشإهد  6005&6003وهينتشمإن  3764وروس  6003ن نإقش مورإ
ً
أنه نظرإ

ي )ب( قد تقلصت 
)ج( قد توف مسؤولية إلحقيقة )أ(، فؤن مسؤوليإت إلُمتلؼ 

ى يخير )ج( )ب( عن )أ(؛ إليقدم )ج(  ورة. حير  بإلضى
ً
عىل مقولته، بل يطلب من دليال

ورة خةلل بن  عىل )ب( فقط إلوثوق به. مسؤوليإت )ب( تقّل بإلضى
ً
 مبنيإ

ً
إئه إعتقإدإ

ي تتعإرض مع أن يسند )ب( إعتقإده ؤف دليل. أن تثق بـ)ج( 
شهإدة، ألن عملية إلتلؼ 

ي أ
ض مسؤولية معينة تتعلق بإلحقيقة )أ(. لخص يعتى ن تكون عىل ضمإنته، إل أن تفي 

ض تقديم هذإ  6005:1هينتشمإن  : ] كيف يمكن ]لـ)ج([ أن يفي  إلحجة كمإ يىلي

هذإ … )أ( لـ )ب([؟ ؤحدى إلطرق أن تقدم نفسك كمعيإر موثوق للحقيقة، إلتعهد ]أنه

إح  يستبعد ببسإطة فعل إلضمإن. حيث أن ضمإنك لـ"ب" أنه "أ" ليس مجرد … إإلقي 

د )أو ُمعتِقد( موثوق. تلك 
ِّ
، بل لكونك مؤك

ً
تأكيد "أ" من جهة أنك تقدم له دليال

إم إألسإسي إلذي تخإطب ب ي إإلحي 
 ؤف إلتصديق إلصيغة تلغى

ً
ه إلنإس وتحإورهم دإعيإ

 ، وليس فقط مإ تقول[. بك

 

غ  ى وإلةل  6004طرح جولدبير إليير ى
 من إإلخي 

ً
ى  أن كال ى وإلمحإفظير إليير ، إلليير ى إليير ى

-إخي 

  -حسب إصطةلح هذه إلمقإلة
ً
ي مبدأ "ؤسنإد إلمسؤولية"، إلمشإبه جدإ

ى
كون ػ يشي 
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إض إلمسؤولية". حت  لو تحمل إلشإهد )ج( مسؤولية بعض إلمطإلب  لرؤية "إفي 

إؤلبستمولوجية إلمتعلقة بـ)أ(، فقد يبؼ  عىل عإتق )ب( مسؤوليإت صعبة خإصة به. 

ي أن يختإر إألشخإص إألكير عىل  سبيل إلمثإل، قد يكون عىل )ب( وإجب ؤبستمولوجر

جدإرة ؤلسنإد إلمسؤولية، كمإ هو وإجب إلعميل أن يختإر محإٍم منإسب، حت  وإن لم 

 مع مإ 
ً
ى إلذين يختإرهم. إتسإقإ يعرف إلعميل إلكثير عن إلقإنون مثل معرفة إلمحإمير

  6004طرح غرين 
ً
 لدى )ب(، من إلمهم أن نذكر  أن إلشإهد )ج( وكيال

ً
ؤبستمولوجيإ

؛ أن )ج( يتحمل مسؤوليإت تخص منإطق ؤبستمولوجية معينة عند )ب(،  ى نقطتير

   -إلنقطة إألخرى-لكن 
ً
عىل )ب( مسؤوليإت تتعلق بإختيإر )ج( بشكل صحيح، تمإمإ

ي وظيفتهم بينمإ إل يزإل لدى أصحإب 
ى
كمإ يتحمل إلموظفون مسؤولية أعمإل معينة ػ

ى بشكل جيد. طرح وإييى إ  6001bلعمل مسؤوليإت حإسمة تتعلق بإختيإر إلموظفير

ط أن يكون لدى )ب( أدلة   إل يتعإرض مع شر
ً
رؤية مشإبهة أن إعتبإر إلشهإدة ضمإنإ

  عىل إعتقإدإته إلمبنية عىل إلشهإدة. 

 

 أسبإب مسبقة لدعم إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إلشهإدة 

 

 ~ أطروحة كودي إلديفيدسونية حول ؤمكإنية فهم إلشهإدة             

 

 
ً
ي إلشهإدة أن هنإك سببإ إلتر  يزعم بعض ليير

ً
 إلعتبإر إإلعتقإدإت إلمبنية ُمسبقإ

ً
وجيهإ

بنإء عىل آرإء دونإلد ديفيدسون حول  3776عىل إلشهإدة مسوغة. طرح كودي 

 مصدإق
ً
ض مسبقإ ، أنه يجب علينإ أن نفي  ية إلشإهدين من أجل إلتفسير إلرإديكإفي
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تفسير أقوإلهم. لو إلتقينإ بمجموعة من إلمريــــخ يتفإعلون مع بعضهم إلبعض بوإسطة 

أجزإء من إللغة إستجإبة لمحفزإت خإرجية، فلن نتمكن من تفسير لغتهم ؤإل ؤذإ 

ي ترتبط بمحفزإت خإرجية معينة هي أجزإء من لغة 
ضنإ أن أجزإء هذه إللغة إلت  إفي 

ي يستخدمهإ إلمريخيون تمثل تشير ؤف تلك إل
ض أن إللغة إلت  محفزإت. مإ لم نفي 

ي تفسير أقوإلهم. وبإلتإفي 
ى
 إلعإلم إلذي يعيشون فيه؛ إليمكننإ حت  أن نبدأ ػ

ً
عمومإ

.  -بشكل عإم-يجب أن تكون إلشهإدة موثوقة  فشَّ
ُ
 من أجل أن ت

 

ى يكون أنه من إلممكن أن  6000cيقول غرإهإم  بشكل عإم، إلشإهدون غير موثوقير

إض أنهإ غير صحيحة. يتصور )  atحت  وإن فشوإ ؤفإدإت بعضهم إلبعض عىل إفي 

ى وُيجيدون تفسير أقوإل بعضهم إلبعض،  702 ومإيليه( مجموعة من إلنإس صإدقير

ي إلذإكرة، معتقدإت خإطئة عن 
ى
، أو فشل ػ ولكن لديهم بسبب إلفشل إؤلدرإؾي إلحسي

ة. يمكن لهؤإلء إألشخإص أن يفشوإ  إلعإلم إلوإقع خإرج بيئتهم إلحسية إلمبإشر

. )لقرإءة رد ديفيدسون  ى إألقوإل بشكل جيد، لكنهم سيظلون شإهدين غير موثوقير

 (.Plantinga 1993: 80fعىل حجة ممإثلة إنظر 

 

  ~ أطروحة بورغ حول إلتقديم إلوإضح             

 

ي ظإهرهإ-ألنهإ ، ُمسبقةأن أحقية )ب( لقبول شهإدة )ج(  3771يرى بورغ 
ى
وإضحة  -ػ

 حجته بمإ يىلي )
ً
 (:at 472–473ومطروحة عىل أنهإ صحيحة، ملخصإ
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م عىل أنه صحيح. بإلنسبة 
َّ
 وإضح وُمقد

ً
لدينإ أحقية ُمسبقة لقبول مإ هو ظإهريإ

ي 
 عىل أنهإ صحيحة وإلت 

ً
 أيضإ

ً
مة ظإهريإ

َّ
 وإلُمقد

ً
لمحتوى إلقضإيإ إلوإضحة ظإهريإ

م عىل أنه تحمل عةلقة مفإهيمية 
َّ
ي لتقييم صحة مإُيقد

ُمسبقة ظإهرية بمصدر عقةلتى

ض وجود إستحقإق وقدرإت عقةلنية؛  إت إلوإضحة للقضإيإ تفي  صحيح: فؤن إلتعبير

ي أو 
 بمصدر عقةلتى

ً
 ظإهريإ

ً
م عىل أنه صحيح مدعومإ

َّ
ي إلطرح إلوإضح إلُمقد

وبإلتإفي يأت 

مة عىل أنهإ صحيحة، مرجعية منطقية؛ ويشير كٌل من محتوى إلقضإيإ إلوإض
َّ
حة إلُمقد

وإلعقةلنية إلظإهرة لمصدر هذه إلقضإيإ، ؤف مصدر ظإهر للحقيقة. إلتوكيد إلوإضح 

 لقبول 
ً
 ظإهريإ

ً
هو وجه إلمنطق؛ إلمنطق دليل عىل إلحقيقة. نحن مخولون مسبقإ

 إلتوكيدإت إلوإضحة كمإ هي عىل ظإهرهإ. 

 

إض إلقإئل أن قدرإت إلشإهد )ج(  أحد إلردود عىل حجة بورغ أنه قد قإم بتخطي  إإلفي 

. قد تكون إلمسألة أنه ؤذإ رأى )ب( مقولة )ج( عىل أنهإ تعمل بكفإءةإلعقةلنية 

تقديم ؤفإدإت  موجهة نحووإضحة، ربمإ يحق لـ)ب( إإلعتقإد أنهإ أتت من عملية 

 مإ 
ً
عتير حقيقية؛ جزء ممإ يتعلق بفهم أن مقولة

ُ
ى شهإدة، أن نرى إلخلل فيهإ ؤت ذإ تبير

ي لنإ 
أنهإ خإطئة أو ؤذإ صدرت بشكل غير موثوق. يمكن للنإقد أن يسأل هنإ لمإذإ ينبغى

إض إلقإئل أن  ي غيإب إإلفي 
ى
ض أن هذه إلعملية قد إنتهت بشكل جيد. ػ  أن نفي 

ً
تحديدإ

ي كفإءة 
ى
ي بيئة موإتية للقيإم بعمليإت بحثه عن إلحقيقة ػ

ى
ي -)ج( ػ

ى
إض خإىط  ػ إفي 

، يبدو أنه إليحق لـ )ب( إإلعتمإد عىل قول )ج( وإإلقتصإر -م إلممكنةإلعديد من إلعوإل

 . ي
   عىل حقيقة أن إلتقديم أت  من مصدر عقةلتى
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ي إلبحث عن إلحقيقة 
ى
ي إل تعمل فيهإ قدرإت )ج( ػ

قد يرد بورغ أن تلك إلعوإلم إلت 

"كعوإلم بكفإءة، هي عوإلم ُيمكننإ تجإهلهإ، ألنهإ ليست بدإئل وثيقة إلصلة بإلموضوع 

ى تجإهلهإ". عىل أي حإل، إلتعتمد  ي يحق لغير إلمتشككير
 إلت 

ً
ي وعإء' مثال

ى
'دمإغ ػ

. بل  ى ي عإلم يغلب عىل إلشإهدين فيه أن يكونوإ موثوقير
ى
أطروحة بورغ عىل مإ ؤذإ كنإ ػ

ي عإلم يغلب عىل إلشإهدين فيه أإل يكونوإ كذلك. لكن 
ى
يبدو ؤمكإن تطبيقهإ بجدإرة ػ

ي ألي ه يحق ليس من إلمعقول أن
ى
من إلعوإلم إلممكنة، أن يعتقد أنه أي شخص ػ

 بهم. 
ً
 بعإلٍم يغلب عىل إلشإهدين فيه أن يكونوإ موثوقإ

 

وري إلمسبق               ~ حدس غرإهإم إلمفإهيمي إلضى

 

 - TESTأن  6004يطرح غرإهإم 
ً
ر مبدأه أن شهإدة )ج( توفر تسويغإ  معير

ّ
ُيعتير  -ذإ حد

ورية  حقيقة مفإهيمية ي جميع ُمسبقةرصى
ى
، حت  لو كإن إلشإهدون غير موثوق بهم ػ

ي إلشهإدة مع رأيه إلعإم إلميتإ
ى
ي وإلذي -إلعوإلم إلممكنة. يتسق رأيه هذإ ػ ؤبستمولوجر

 حقإئق مفإهيمية 
ً
ورة مسبقة مفإده أن إلمبإدئ إؤلبستمولوجية يجب أن تكون رصى

ورة دليل.  عن هدف مةلئم لمعتقدإتنإ. إنتقد مع ذلك بةلنتينغإ  إعتبإر إلشهإدة بإلضى

 بقوله مع أطروحإت ريد حول أحكإم "إلطبيعة"، أن إلشهإدة إلتقدم 
ً
فقإل، متفقإ

ي  ي توفرهإ خطة إلتصميم إلبشر
بمإ يتمإسر مع بيئة ينطق شإهدوهإ -سوى إألدلة إلت 

 بإلحقيقة
ً
 وهي أن إلبشر إألسويإء يثقون بإفإدإت إآلخرين.  -غإلبإ

 

 إلشإهد )ج(:  أسئلة إلطرف -٣



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© حكمة  42 

 

  إلشهإدة وإلحفإظ عىل إلمعرفة

 

 تمهيد  

 

وط   ؤف شهإدة )ج(، يجب عىل )ب( إستيفإء إلشر
ً
ـي يعرف )ب( أنه )أ( إستنإدإ ل

. إلبد أن تكون إؤلفإدة )أ( صحيحة،  ي
 كإنت، لكن هذإ إليكؼى

ً
إلدإخلية للمعرفة أيإ

 بهإ؛ كمإ قإل جيتير 
ً
 عىل )ج( أن يكون مرتبطإ

ً
 نوع 3741ويجب أيضإ

ً
، أن هنإك أيضإ

وط إلبيئية عىل شإهدنإ )ج( ؽي يتستى لـ)ب( أن يعرف. طرح عدد من 
من إلشر

: يجب عىل )ج( أن يعرف  ي
ط إلبيت   حول سؤإل إلشر

ً
ى ؤجإبة بسيطة نسبيإ إلمؤلفير

 مشإبهة بإعتبإر معرفة )أ( ليست مبنية عىل 
ً
وطإ بنفسه أنه )أ(. بينمإ طرح آخرون شر

قإئمة مطولة من هؤإلء إلمفكرين إلذين نستطيع  6001 إلشهإدة. شدت إلؾي 

ي إلشهإدة. يدور إلنقإش 
ى
 -كأغلب أطروحإت مإبعد جيتير -تسميتهم بُحَمإة إلمعرفة ػ

ي تهدف ؤف تغطيتهإ. 
  حول إألمثلة إلمضإدة وإلمبإدئ إلت 

 

 -أو شخص آخر-ؤذإ كإنت معرفة )ب( إلمبنية عىل إلشهإدة أنه )أ(، تتطلب معرفة )ج( 

ي إلجمهورية 
ى
أنه )أ(، سيبدو إألمر كمإ لو أن إلشهإدة "ُموإِطن من إلدرجة إلثإنية ػ

عىل خةلف إؤلدرإك -، ألن إلشهإدة 3771:65إؤلبستمولوجية" كمإ صإغهإ بةلنتينغإ 

؛ بل مجرد  -إلحسي  ي ي إلمجتمع إؤلبستمولوجر
ى
 للمعرفة بحد ذإتهإ ػ

ً
ليست مصدرإ

تإري إلسيإسي طريقة لنشر إلمعرفة دإخل هذإ إلمجت  كمإ قد يرى إلليير
ً
مع. تمإمإ
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وة فقط إل لصنإعتهإ، يرى ُحمإة إلمعرفة إلشهإدة   إلحكومة كأدإة نإفعة لتوزيــــع إلير

 كأدإة نإفعة فقط لتوزيــــع إلمعرفة إل لصنإعتهإ. 

 

بشكل عإم، بإستطإعة من وجد أنه يميل ألطروحة حمإية إلمعرفة "إلفرضية إلقإئلة 

أ( تتطلب معرفة )ج( نفسه أنه )أ(" أن يرد عىل إألمثلة إلمضإدة بأن معرفة )ب( أنه )

بثةلث طرق. إألوف، أن ينكر حقيقة معرفة )ب( أنه )أ(، "إلرد بجهل )ب(". إلثإنية، أن 

يزعم أن )ج( يعرف بإلفعل )أ( "إلرد بمعرفة )ج(". إلثإلثة، ينكر أن )ب( إعتقد بـ)أ( 

 ؤف شهإدة )ج( حول )أ( "إلر 
ً
ى يكون إعتبإر -د بإلةلإستنإدإ شهإدة". بشكل أعم، حير

ي إلشهإدة عىل إلمحك، ثم يزعم مثإل مضإد إلعثور عىل )ب( 
ى
ي ػ

ط إلبيت  مختلف للشر

، فؤن إلمدإفع عن هذإ إإلعتبإر  ي
ط إلبيت  ي حإلة يفشل بهإ ذلك إلشر

ى
يعرف )أ(، لكن ػ

ي قد تحقق أمإمه ذإت إلخيإرإت إلثةلثة: ؤنكإر أن )ب( يعرف، أو إلزعم أن إلشر 
ط إلبيت 

ة إلمبنية عىل إلشهإدة. ؤذإ  بإلفعل، أو ؤنكإر أن هذه إلحإلة ضمن إإلعتقإدإت إلمعتير

،  -بطبيعة إلحإل-تعذر إلرد بأّي من هذه إؤلجإبإت، فؤن إلمثإل إلمضإد 
ً
سيكون فعإال

ي ؤعإدة مرإجعة. 
ط إلبيت    وسيحتإج إلشر

 

ي إلرئيسي لمعرفة )ب( فمإذإ ؤذإ لم تكن إلمعرفة إلمتلقإة من )ج( هي إلمبت
غى إلبيت 

غ  ى بإلمعلومإت. زعم جولدبير كير
ح عدد من إلمفكرين إستبدإل إلي  تكون؟ يقي 

ي إلشهإدة لـ  6003:364
ّ
] توسيع نطإق إهتمإمنإ أن مثإله يجب أن يقنع ؤبستمولوجتر

ر    إإلعتقإد وإلمعرفة "إلقإئَمير
ر
ر إلحضي عىل قضإيإ حمإية إلمحتوى ػ كير

من إلي 

  يجري فيهإ نقل إلمعلومإت بطريقة عىل
 إلشهإدة" ليشمل جميع إلقضإيإ إلب 

ي إلشهإدة  شهإدية من متحدث لمستمع. [
ى
ي ػ

ومن ثم فإإلعتبإر إلبديل للمبتغى إلبيت 
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ي 
ى
غ إلمضإدة ػ قد تقوض حت  هذإ  6003أن يملك )ج( معلومة أنه )أ(. "أمثلة جولدبير

 للنموذج شإبهة ووضحهإ بدقة: رؤية م 6000:143إإلعتبإر". تبتى غرإهإم 
ً
]وفقإ

حإل إلمعلومإت.[ 
ُ
ل إلمعرفة من خالل عملية إلتوإصل، بل ت

َ
نق
ُ
ل، إلت

ّ
تبع إلذي أفض

:  6004:25ffغرين  ي إلرئيسي
ح أن إلضمإن إلموضغي هو إلمبتغى إلبيت  غرإهإم وإقي 

ي إإلعتقإد. 
ى
ّ ػ ي

  معلومإت كإفية لدعم إإلعتقإد )أ(، مع حضور إلمعتى

 

 إلقضإيإ 

 

 ~ إلدوإحض غير إلمنقولة             

 

حإإلت إليعرف فيهإ )ج( أنه )أ(، سوإًء ألن لديه شكوك شخصية  3777عرضت إلؾي 

 حول )أ(، لكنه عىل أّي حإل ينقل  يجبحول )أ( أو ألنه 
ً
عليه أن يحمل شكوكإ

ورة دوإحض )ج( لـ )ب(.   بموثوقية إلمعلومة )أ( لـ )ب(. حيث إلتنتقل بإلضى

 

، معلم أحيإء إليؤمن بدرس إلتطور لكنه يمّرره بشكل موثوق به  أول مثإل ذكرته إلؾي

قون درسهم فؤنهم 
ّ
حسب -ألن ؤدإرة إلمدرسة تطلب منه ذلك، وألن إألطفإل يصد

 من ردود "جهل )ب("  -إلؾي 
ً
يتعلمونه/يعرفونه وإن كإن شإهدهم ليس كذلك. كال

رد "جهل )ب(": ] ؤذإ  6004:67بعض إلمعقولية هنإ. تبتى أودي  شهإدة"-و"إلةل

"إلطةلب" ببسإطة بكلمة "إلمعلم"، فؤنهم يثقون بكلمة شخص سيخدعهم … وثق

ب إألمر إلحفإظ عىل إلوظيفة
ّ
من إلمشكوك فيه ؤف حد كبير أن يكون …. عندمإ يتطل
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 للمعرفة[. قد يضط
ً
 كإفيإ

ً
رب ويتفإجأ تةلميذ هذإ إلنوع من مصإدر إلشهإدة أسإسإ

ي إلوإقع بدرسه. قد يكونوإ معتمدين عىل 
ى
إلمدرسة لو إكتشفوإ أن معلمهم إليؤمن ػ

ي هذإ إلدرس"، وعىل إلرغم من أننإ قد نحصل 
ى
مة تشبه "يعرف أستإذي إلحقيقة ػ

ّ
مقد

، لكن ليست هذه إلحإلة كمإ هو  عىل معرفة من خةلل إإلستدإلل عىل أسإس خإىط 

ون عىل نظر طةلبهم ؤليهم كمصإدر جديرة بإلثقة للمعلومإت. وإضح. يعتمد إلمعلم

ي 
إلمعلم إلذي يرفض إؤليمإن بدرسه إلخإص كإلُمضيف إلذي يرفض أكل إلوجبة إلت 

يقدمهإ لضيفه. قد يفكر إلطإلب أنه "ؤذإ كإن إلمعلم إليصدق إلدرس، لمإذإ يجب أن 

ي ه -شهإدة -أصدق؟". لتطبيق رد إلةل
ى
شهإدة من -ذه إلحإلة رد إلةلأو ربمإ نطلق عليه ػ

 من  -)ج(
ً
عيد وصف إلحإلة عىل أنهإ شهإدة من ؤدإرة إلمدرسة، بدال

ُ
من إلممكن أن ن

؛  إلمعلم. ؤخبإر إلمعلم إلطةلب مإ إليصدقه ليس شهإدة منه، فقد يكون إألمر كمإ يىلي

ي إلوإقع تعرف 
ى
ي ػ

، ؤدإرة إلمدرسة، إلت  ي
إلمعلم مجّرد حلقة وصل للشإهد إلحقيؼ 

 لدرس. إ

 

حت أنه عىل إلرغم من أن )ج(  ي حإلة معلم إألحيإء، فإقي 
ى
دإفعت إلؾي عن إلحدس ػ

 بهذإ إعتبإر 
ً
 أن يؤكد عىل )أ(، معإرضة

ً
إليعلم أو إليؤمن بـ )أ(، إليزإل من إلمنإسب تمإمإ

ي ويليإمسون 
ى
ي أن 6000إلمعرفة معيإر للتأكيد، إلوإرد ػ

. وألن موثوقية دروسه تعتى

ي ؤخبإر طةلبه )أ(، فؤنه إليوجد كذلك أي نقص  يتضف إلمعلم
ى
بشكل صحيح ػ

ي إلطةلب إلذين 
ى
ي ػ  كمإ يقول. وليس هذإ محل  -بإلتإفي -ؤبستمولوجر

ً
يصدقون )أ( تمإمإ

 للتأكيد. 
ً
 نقإش مفصل حول جزئية مإ ؤذإ كإنت إلمعرفة معيإرإ
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ي هو شخص لديه تصورإت خإطئة وأكإذيب مَرضية مةلئمة ل
تلك مثإل إلؾي إلثإتى

 يعتقد أنه فيل. لكن لديه رغبة 
ً
 وحشيإ

ً
إلتصورإت. عىل سبيل إلمثإل، كلمإ يرى حمإرإ

، وهلّم جرإ. يبدو رد "جهل  ي
مَرضّية بإخبإر إلنإس أن مإيعتقد أنهإ فيلة هي حمإر وحسر

 مإ ؤذإ كإن إإلعتمإد عىل شخص كهذإ ُيعتير 
ً
 هنإ؛ ليس من إلوإضح أبدإ

ً
)ب(" ممكنإ

ى للجنون، وحت  لو حدث أن وسيلة إلكتسإب إل معرفة. يبدو مثل هؤإلء إلشهود قريبير

ى عىل )ب( أن  د، فسيتعير
َ
 به بشأن مإ شإه

ً
 موثوقإ

ً
يكون إلشخص إلمجنون متحدثإ

يعلم إختةلله ؽي يكتسب معرفة من أقوإله. يمكن إلرد بطريقة مشإبهة عىل أمثلة إلؾي 

ي )ج( من قلق إلشك أو من
إعتقإده أن قدرإته إؤلدرإكية  إلثإلث وإلرإبع، حيث يعإتى

 وبجدية إلحسية خإطئة. ؤن كإن )ج( 
ً
ي حقإ

ى
يشعر بإلقلق حول مإؤذإ كإن "دمإغ ػ

وعإء"، أو أن قدرإته إؤلدرإكية إلحسية إليمكن إإلعتمإد عليهإ بإلمرة، بحيث 

بإستطإعتنإ أن نستنتج أنه إليعرف إألشيإء إليومية عن بيئته، فؤن من إلصعب أن نرى 

 عىل أقوإل )ج(. إلمثإل إألخير لةلؾي هو ؤمكإن
ً
ية معرفة )ب( هذه إألشيإء إعتمإدإ

أن قدرإته إؤلدرإكية إلحسية إليمكن إإلعتمإد عليهإ بإلمرة، دليل عىل شخص يتوفر لنإ 

 عىل ذلك، قد 
ً
لكنه يحتفظ بإعتقإدإته إلقإئمة عىل إؤلدرإك إلحسي عىل أي حإل. ردإ

)ج( حول )أ( إعتقإد  يل إلدإحض إلمهم ؤف حد يجعلينإقش ُحمإة إلمعرفة أن إلدل

 ؤف حد يجعل شهإدة )ج( حول )أ( غير 
ً
غير صحيح، من إلممكن أن يكون مهمإ

، وكذلك إعتمإد )ب( عىل تلك إلشهإدة. "للدفإع عن هذه إلردود 
ً
صحيحة أيضإ

 له، و 
ً
 ؤف فكرة أن )ب( يعتير )ج( وكيال

ً
، إستنإدإ حة عىل أمثلة إلؾي

بإلتإفي فؤنه إلمقي 

يجب عىل )ب( إلذي يثق بـ)ج( ذي إلتضفإت إلسيئة أن ُيتهم بسوء هذه إلتضفإت، 

 ومإ يليه".  6004:315إنظر غرين 
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 لحإلة إلؾي حول إلتصورإت إلخإطئة  6000a:379ffطور غرإهإم 
ً
 مشإبهإ

ً
مثإال

شير فيهإ كلمة "أزرق" ؤف إللون
ُ
ي بيئة ت

ى
إألحمر  وإألكإذيب إلمَرضية؛ نشأ )ج( ػ

. يدرك إلعلمإء مرض )ج(  " ؤف أصفر و"أصفر" ؤف أخضى و"أحمر" ؤف أزرق، "أخضى

ي هذه إلحإلة 
ى
فُيلبسونه نظإرإت عإكسة للطيف حت  تخرج شهإدته بشكل صحيح. ػ

ي فيعتقد أنه زرإفة ولكن لديه رغبة مَرضية 
وعىل عكس من ينظر ؤف حمإر وحسر

، يمكن أن نعتقد أن ي
ي إعتبإرنإ  بتسميته حمإر وحسر

ى
)ج( عإقل. ومع ذلك، ثمة منطق ػ

إلرد إلقإئل بجهل )ب( قد ينجح. لو علم )ب( أن )ج( عندمإ ينظر ؤف إلسمإء تبدو له 

ه )ج( حول ألوإن إألشيإء   ولن يثق عىل إألرجح فيمإ يخير
ً
حمرإء إللون، سيقلق جدإ

ي عىل شهإدة إلقريبة. تشير هذه إلحقيقة ؤف أن )ب( لديه إآلن دإحض إلعتقإده 
إلمبتى

 عىل مقدمة خإطئة مفإدهإ أن )ج( يستخدم إلكلمإت ويدرك 
ً
)ج(؛ إعتمإده ضمنيإ

ر إأللوإن بشكل سوي. وجود  إضإت )ب( خطئير ي إفي 
ى
ين ػ رغم أن أخطإء -كبير

يجعل حإلة )ب( إلمعرفية غير  -إلمطإبقة جعلت ؤفإدإت )ج( بإأللوإن تخرج صحيحة

 مستقرة. 

 

 د إلمغإير~ إلشإه             

 

 للمعرفة، وإن  6004:65ffطرح غرين 
ً
 لـ )ب( ودإعمإ

ً
أنه بإمكإن )ج( أن يكون شإهدإ

، كإلشإهد إلمغإير أو إآللة. عىل سبيل إلمثإل، قد نتلؼ  مكإلمة 
ً
كإن يفتقر للتمظهر كلية

ي إلحسإب، لكن من 
ى
شير ؤف عمليإت مشبوهة ػ

ُ
كة بطإقة إإلئتمإن ت هإتفية من شر

مجرد صوت آٍت من إلكمبيوتر. "قد نتلؼ  مثل هذه إلرسإئل عن طريق يتحدث ؤلينإ 

ع إنتحإل". ؤذإ كإنت إإلعتقإدإت تتطلب 
َ
د
ُ
ي عإلم آخر محتمل وبةل خ

ى
ي ػ

وتى يد إؤللكي  إلير
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، وبإلتإفي لن يعرفوإ )أ(. قد 
ً
 فؤن مثل هؤإلء إلشهود إليعرفون شيئإ

ً
 وإعيإ

ً
تمظهرإ

ى حإإلت شهإدة إآللة م ي إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إليمكننإ تميير
ى
ن إلحإإلت إلعإدية ػ

ي تنكر إعتبإر هذه إإلعتقإدإت معرفة، 
إلشهإدة. نستطيع بهذإ رد حجة "جهل )ب(" إلت 

 إكتسإب إلمعرفة من آلة. ستتطلب حجة "معرفة )ج(" 
ً
وبشكل وإضح. يمكننإ طبعإ

ي تتبتى إلتثبت من معرفة )ج(، وجود معرفة بةل أي إعتقإدإت ُمدرَ 
كة بإلحوإس، إلت 

شهإدة أكير إلطرق إلوإعدة بإلنسبة لُحمإة إلمعرفة: -وهذإ غير معقول. تعتير حجة إلةل

ؤنكإر أن إإلعتقإدإت إلقإئمة عىل شهإدة إآلإلت هي "إعتقإدإت مبنية عىل إلشهإدة". 

ي إلتستطيع أن تعرف إألشيإء إليمكنهإ إلقيإم بعملية إلكةلم، وإلشهإدة عملية  
إآلإلت إلت 

 م. كةل 

 

ة، يعتمد غرين )  عن رأيه أن شهإدة إآللة معتير
ً
ي أنه ؤذإ at 36ffدفإعإ

ى
( عىل إلحدس ػ

 -1لهمإ ذإت إلمحتوى  -6لهمإ ذإت إلحإلة إؤلبستمولوجية  -3كإن هنإك إعتقإدين 

لهمإ نفس ظوإهر )ب(،  -2همإ نتيجة ممإرسة ذإت إلقدرة إؤلدرإكية لدى )ب( و

ي  إعتبإر هذين إإلعتقإدين يقومإن عىل أسإس ممإثل؛  عندئٍذ يجب عىل إؤلبستمولوجر

 كإعتقإدإت مبنية عىل إلشهإدة. سنعتير 
ً
 أو نرفضهمإ جميعإ

ً
يجب أن نأخذهمإ جميعإ

ي عىل إلشهإدة' أدإة ؤبستمولوجية، وسيكون وصف 
من هذه إلزإوية 'إإلعتقإد إلمبتى

 إل لزوم له، ؤذإ طو 
ً
ِلبنإ بإستخدإم مجموعة كإملة من إلظوإهر إلمعرفية تكرإرإ

ى لمثل هذه إإلعتقإدإت إلمتشإبهة. ؤضإفة ؤف ذلك،  ى مختلفير /مفهومير ى مصطلحير

ي دإفع عنهإ غرإهإم 
شهإدة إآللة أو إلشإهد  6004:73ستشمل إلمبإدئ إلمعرفية إلت 

ي 
ى
 وإسعة إلنطإق ػ

ً
وطإ : ] ؤذإ أدرك إلفرد )ب( TESTإلمغإير. أدخل غرإهإم شر

م عىل أ
ِّ
د
ُ
" مإ ق

ً
"، من ِقبل متحدث "ظإهر" أنه )أ(... [. "ظإهريإ

ً
نه حقيقة "ظإهريإ
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ً
أن إإلعتقإدإت إلقإئمة عىل إلنإتج إللغوي لئلإلت تحتإج ؤف  at 41نإقش غرين أيضإ

ي عىل إلشهإدة" 
تصنيف بطريقة أو بأخرى، وأن إستخدإم فئة أخرى غير "إعتقإد مبتى

وري.  من نإحية أخرى، إلحدس  يزيد من عدد إلفئإت إؤلبستمولوجية بشكل غير رصى

، حجة 
ً
 )ج( وإعيإ

ً
ب شإهدإ

ّ
إلذي مفإده أن إلشهإدة نوع من إلممإرسة إلكةلمية وتتطل

بإلغة إلقوة بإلنسبة للبعض، ؤف حٍد قد يجعل مثل هؤإلء إلمفكرين ُيبقون "إإلعتقإد 

، ويتجإوزون إلحإلة إؤلبستمولوجية  ي ي عىل إلشهإدة" كمفهوم ؤبستمولوجر
إلمبتى

 ى وإلقدرة إؤلدرإكية وإلظوإهر من أجل تحديد تطبيقإت هذإ إلمفهوم. وإلمحتو 

 

 ~ مخإطر )ج( إلعإلية و)ب( إلمنخفضة             

 

  6003وستإنىلي  6002تشير مقإربإت هوثورن 
ً
ي تعطي إعتبإرإ

إلمعرفية إلت 

للفإئدة/إلمصلحة ؤف طريقة أخرى تخص مإ قد يعرفه )ب( لكن )ج( إليعرفه. عىل 

 للبنك، فإلعصإبة تريد أموإلهإ ولن سبيل إ
ً
لمثإل، قد تعتمد حيإة )ج( عىل إلذهإب غدإ

. حسب هوثورن  ي
تقبل بإلشيك، وستقتله ؤذإ لم يصلهإ إلمإل يوم إلسبت كموعد نهإت 

، وإن كإن يتذكر بوضوح ؤف حد 
ً
 غدإ

ً
، إليعرف )ج( أن إلبنك سيكون مفتوحإ وستإنىلي

ي هذه إلبلدة تكون 
ى
 مفتوحة أيإم إلسبت، وذلك ألن إلمعرفة مإ أن إلبنوك ػ

ً
عإدة

 لتلبية إحتيإجإت إلفرد. لكن )ب( إلذي إليدين للعصإبة بأي مإل، 
ً
 كإفيإ

ً
تتطلب يقينإ

إء إلبوظة ألطفإله بإلحديقة عض يوم  ي محفظته لشر
ى
ي ػ

لكنه يرغب إمتةلك مإ يكؼى

ى أقل من )ج(. ؤذإ أخير )ج( )ب( أن  ، إلسبت، يمكنه أن يستفيد بيقير
ً
إلبنك مفتوح غدإ

إض نجإح إلعوإمل إألخرى-فؤن )ج(  ض أن يمرر يقينه ؤف )ب( بإعتبإر  -بإفي  من إلمفي 

 لـ 
ً
ى سيكون كإفيإ  أموإل إلعصإبة. هذإ إلقدر من إليقير

ّ
ى إلبوظة ورد إختةلف إلمستوى بير
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)ب( ؽي يعرف، لكنه لم يكِف )ج(. بصيغة مجردة، قد يخير )ج( )ب( أنه )أ( بشكل 

 أن )ب( إليحتإج صحيح
ً
 للمخإطر إلمعرض لهإ-، مدركإ

ً
  -نظرإ

ً
ؤإل لقدر منخفض نسبيإ

ـي  ، ل
ً
" أو "ضمإن" بةلنتينغإ إلمحدود نسبيإ ى من إلمسوغ إلغرإهإمي "ذي إلحد إلمعير

ي موقف ينطوي عىل مخإطر 
ى
يعرف. ذلك عىل إلرغم من إحتمإلية وقوع )ج( ذإته ػ

، وبإلتإفي ينقصه مسو   لمعرفة )أ(. من هذه إلزإوية، قد يؤكد جسيمة أعىل بكثير
ً
 كإفيإ

ً
غإ

ي 
ي إحتيإجإت جمهوره، وإلذي قد إليرضى

 ُيرضى
ً
)ج( عىل أنه )أ( ؤن كإن لديه يقينإ

 (.Green 2006:142إحتيإجه إلخإص. )إنظر 

 

 للفإئدة/إلمصلحة، 
ً
ي تعطي إعتبإرإ

ؤن رفض وجهة نظر هإوثورن وستإنىلي إلمعرفية إلت 

لمقإومة هذإ إلنوع من إألمثلة إلمضإدة. ثمة طريقة أخرى للدفإع ليس ؤإل طريقة سهلة 

د 
ِّ
عن حمإية إلمعرفة ضد مثل هذإ إلهجوم وهي إؤلرصإر عىل أن معرفة إلطرف إلمؤك

ي إحتيإجإته 
 يكؼى

ً
ى يكون لديه يقينإ هي معيإر إلتأكيد: يجب عىل )ج( أإل يؤكد )أ( ؤإل حير

ض أن لدى )ج( إلخإصة. قد تكون إلفكرة أن )ب( عند سمإع ه )ج( يقول )أ(، سيفي 

 ؤذإ علم أن )ج( يعتير دليله 
ً
عجإ ى  وميى

ً
ي من إألدلة لنفسه، وعإدة مإيكون مصدومإ

مإيكؼى

غير كإٍف إلستعمإإلته إلخإصة لكنه مّرر إؤلفإدة )أ( عىل أي حإل. بطريقة ممإثلة، قد 

ى ننجذب للحدس إلذي مفإده أنه يحق لـ)ج( إلذي يوإجه مخإطر منخفضة  ولديه يقير

حول )أ( بقدر إحتيإجه إلخإص، أن يؤكد )أ(، بغض إلنظر عن إلجمهور. "كأن يؤكد )أ( 

نت حيث يمكن ألي شخص قرإءته، بمإ فيهم )ب( إلذي يوإجه مخإطر  عىل إؤلني 

 عإلية". 

 

 ~ إلشهإدة إلخإطئة             
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غ  تسب مع ذلك حإلة يشهد بهإ )ج( شهإدة خإطئة، لكن )ب( يك 6003قدم جولدبير

 
ً
معرفة مبنية عىل إلشهإدة. يخير )ج( )ب( إؤلفإدة )ص(: "رأى )ج( جونز مرتديإ

ي إلحفلة إلليلة إلمإضية." لكن )ب( يعلم أن جونز كإن خإرج إلبلدة 
ى
 ػ

ً
 ورديإ

ً
قميصإ

 آخر غير جونز، فيخرج 
ً
 )ج( قد أخطأ ورأى شخصإ

ّ
إلليلة إلمإضية لذإ يقرر أنه إلبد أن

ي إلحفلة". )ب( بإإلعتقإد 
ى
 إلليلة إلمإضية ػ

ً
 ورديإ

ً
 يرتدي قميصإ

ً
 )أ(: "رأى )ج( شخصإ

 

شهإدة، فبإلطبع )ج( يعتقد -قد يرد ُحمإة إلمعرفة بمزيــــج من رد "معرفة )ج(" ورد إلةل

. لكن هل أخير )ب( 
ً
 ورديإ

ً
 يرتدي قميصإ

ً
 أنه )أ(؛ أنه شإهد شخصإ

ً
؟، ؤذإ كإن بهذإأيضإ

أنه )أ(، وقإل إلحقيقة وبمعرفة. أمإ ؤذإ كنإ سنعتير )ج(  إألمر كذلك فقد أخير )ج( )ب(

ي إلوإقع لم 
ى
 قولنإ أن )ب( ػ

ً
إستنتج يخير )ب( أنه )أ(، بل فقط )ص(، سيبدو معقوال

نوقش -)أ( من شهإدة )ج( أنه )ص(، "وبطريقة تختلف عن مإ يجإدل به إلمحإفظون 

تتضمن إإلستنتإج". بهذإ يمكن  بأن إإلعتقإدإت إإلعتيإدية إلمبنية عىل إلشهإدة -أعةله

ي هذه إلحإلة 
ى
لُحمإة إلمعرفة أن يردوإ أنه ؤمإ أن )ج( كإن يعرف وشهد عىل )أ(، وػ

ح عىل إلمثإل بوإبة أخرى من إؤلشكإليإت، أو أن )ج( لم يخير )ب( أنه )أ(، ومن 
َ
فت
ُ
ست

ح عىل إلمثإل. 
َ
فت
ُ
 ثم بوإبة ثإلثة من إؤلشكإليإت ست

 

 وضع إلتصور من )ج( لـ)ب( ~ ؤعإدة             
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 لموضوع إإلعتقإد بشكل مختلف  6004:10نإقش غرين 
ً
 يضع فيه )ج( تصورإ

ً
مثإال

عن )ب(؛ يخير )ج( )ب( أن إلموضوع )ف( هو )س(، دون أن يعلم أن إلموضوع )ف( 

هو ذإته )ر(، وألن )ب( يعرف أن )ف( هو )ر( وإليفرق بينهمإ، يعتقد أن )ر( هو )س(. 

ى أن سوبرمإن هو كةلرك  ذلكإليعرف لكن )ج(  . عىل سبيل إلمثإل، تعرف لويس لير

كينت، لكن جيمي أولسن إليعرف. ُيخير جيمي لويس أن نكهة إلبوظة إلمفضلة لدى  

كةلرك هي إلشوكوإلته، فتعرف لويس نكهة سوبرمإن إلمفضلة من إلبوظة، وهذإ مإإل 

. قد نقرر هنإ أن لويس إلتعلم أن جيمي  ى كةلرك وسوبرمإن؛ فقد يعرفه جيمي يفرق بير

ي ملف 
ى
 عن كةلرك، فقإمت بتجميع هذه إلمعلومإت ػ

ً
هإ جيمي شيئإ أخير

 "كةلرك/سوبرمإن". 

 

غ أعةله-قد يجإدل ُحمإة إلمعرفة  ي إلرد عىل حإلة جولدبير
ى
أن إعتقإد )ب( ؤمإ  -كمإ ػ

، أو أن )ج( قد أخير )ب( بطريقة مإ أن )ر( هو )س ي (. ومع قإئم عىل أسإس إستنتإجر

بإعتبإر جهله أن )ر( هو )ف( أو حت  جهله بـ )ر( عىل -ذلك، يبدو من إلوإضح أن )ج( 

لم يكن يعلم أن )ر( هو )س(؛ لم يكن جيمي يعلم أن كةلرك هو سوبرمإن،  -إؤلطةلق

ولم يكن يتحدث عن سوبرمإن. من هنإ نغلق إلحجة إلقإئلة بـ"معرفة )ج(". هل يمكن 

غ، إعتبإر هذه إلحإلة مبني ة عىل إإلستنتإج إل عىل إلشهإدة؟ عىل خةلف حإلة جولدبير

ي حإلة "عدم 
ى
 أنه يتصور إلموضوع بطريقة مختلفة عن )ج(. ػ

ً
قد إليكون )ب( مدركإ

ل )ب( عىل ؤفإدة )ج( أنه )أ( بشكل وإضح؛ ألنه يعلم إلسبب إلذي 
ّ
وجود جونز"، عد

 ؤلمكإنية
ً
ى  يجعل من )ص( إإلعتقإد إألكير معقولية. نظرإ عدم مةلحظة إإلختةلف بير

ي تصّور موضوع إعتقإدإتهمإ، فؤن ثمة أسإس أقوى لقولنإ أن وجود هذإ 
ى
)ج( و )ب( ػ

إإلختةلف إليمنع إعتبإر إعتقإدإت )ب( مبنية عىل شهإدة. بيد أنه ؤذإ كإن إلعتقإد )ب( 
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أن )ف( هو )س( منإفع معرفية آتية من معرفته إلسإبقة أن )ر( هو )ف(، فقد يكون 

 وبطريقٍة مإ عىل تلك ه
ً
ي قولنإ أن إعتقإد )ب( قإئم جزئيإ

ى
نإك بعض إلمعقولية ػ

( . ي  Cf. Heck 1995:99 [“(O]ne can notإلمعرفة، وإن كإن بشكل غير إستنتإجر

come to know things about George Orwell from assertions 

containing ‘Eric Blair)”’. 

 

 لجديرة بإلثقةإلشهإدة غير إ  ~             

 

غ  ر فيهإ معرفة مبنية عىل إلشهإدة حت  من شهإدإت  6003طرح جولدبير
ُ
حإلة تصد

 لكن 
ً
 مإ يكون مضلال

ً
 عإدة

ً
 حول )أ(، دليال

ً
لحسن -غير موثوق بهإ. يرى )ج( دليال

غ، إلدليل عبإرة عن عبوة حليب غير  -إلحظ ي مثإل جولدبير
ى
لم يكن هذه إلمرة. ػ

 
ً
بعبوة فإرغة كّل صبإح، لكنه  -وهو كإتب غريب إألطوإر-)ك(  شفإفة، يستبدلهإ عإدة

َ هذإ إلصبإح؛ إؤلفإدة )أ( تقول "هنإك حليب بإلثةلجة". يخير )ج( )ب( أنه )أ(،  نسي

 لتصحيحهإ ؤن كإنت غير صحيحة. 
ً
بينمإ يرإقب )ك( هذه إلشهإدة عن قرب مستعدإ

، ألن حضور 
ً
غ يعتير آمنإ )ك( من شأنه أن يحول دون إعتقإد )ب( هنإ حسب جولدبير

تصديق شهإدة )ج( إلخإطئة. لكن شهإدة )ج( نفسهإ غير آمنة ألنهإ تستند ؤف دليل 

 .
ً
ي هذه إلظروف مضلال

ى
 مإ يكون ػ

ً
 عإدة

 

ل إستجإبة ؤلفإدة -رد إلةل
ّ
شهإدة خيإر مطروح هنإ؛ عىل إلرغم من أن إعتقإد )ب( يشك

ي إلبيئة إلدإعمة )ج( أنه )أ(، فؤن وجود )ك( كضإمن للسةلمة كإ
ى
 ػ

ً
 أسإسيإ

ً
ن جزءإ
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غ )  عن معرفة )ب( من خةلل حإلة يعرف at 308إلعتقإد )ب(. يقدم جولدبير
ً
( دفإعإ

 أن )ب( إليعتمد فقط عىل 
ً
فيهإ )ب( عن دور )ك(، حيث يبدو فيهإ من إلظإهر تمإمإ

)ج(، بل عىل مزيــــج من "حضور )ك( عند )ج(". حت  عندمإ إليعرف )ب( أن )ك( قد 

 أن )ب( يعرف )أ(، وأن ضمإنة )ك( ضم
ً
غ ُمّضإ ن موثوقية إعتقإده )أ(، يظل جولدبير

 بعض 
ً
. قد يبدو غريبإ

ً
 ولن يكون إعتمإد )ب( إلكىلي عليهإ كإفيإ

ً
 مستقال

ً
تؤدي دورإ

ى ليس لدى )ب( أّي  ي حير
ى
 عىل إلشهإدة، ػ

ً
ء إلقول أن إعتقإد )ب( هنإ ليس مبنيإ ي

إلسر

-ء ؤفإدة )ج( أنه )أ(. ومع ذلك، ؤذإ كإن يتلؼ  إعتقإد )ب( أسإس وإٍع إلعتقإده بإستثنإ 

ؤبستمولوجية بسبب ضمإنة )ك(، سيكون من إلممكن إلقول أن منإفع  -بةل علمه

ي بشكل 
ي ورإء إعتنإق مختلف إعتقإد )ب( مبتى

بسبب هذه إلضمإنة. إلسبب إلحقيؼ 

 من )ك(. ؤذإ شإهدن
ً
 من )ج( وجزئيإ

ً
إ إلمسألة من هذه )ب( هذإ إإلعتقإد آٍت جزئيإ

غ هي حإلة يمكن فيهإ لةلعتقإدإت إلمبنية   إلزإوية؛ حإلة جولدبير
ً
عىل شهإدة جزئيإ

 لمستوى إلمعرفة، ألن إلجزء إآلخر من أسإس هذه إإلعتقإدإت 
 
نإقصة، أن ترػ

 سيعإلج نقص إلشهإدة. 

 

ي إلوإقع -رد "معرفة )ج(" 
ى
موثوق إلرد إلقإئل أن )ج( نفسه يعرف )أ( ولذإ شهإدته ػ

 إلعتقإد )ج( وشهإدته بإعتبإر مرور  -بهإ
ً
 دقيقإ

ً
، وذلك ؤن أولينإ إنتبإهإ

ً
 أيضإ

ً
ممكنإ

ي إلوقت )و(، وأن إألمر سيستغرق من )ك( 
ى
ض أن )ج( أخير )ب( أنه )أ( ػ

إلوقت. لنفي 

ق )ب( )ج( Δعىل إألقل )
َّ
و( من إلوقت لتصحيح شهإدة )ج( ؤن كإنت خإطئة. ؤن صد

ي إلوقت )و(، وقبل أن تتمكن عملية تصحيح )ك( من إلتدخل بأي 
ى
عىل إلفور، فؤنه ػ

شكل، لن يبدو من إلصوإب إلقول بأن إعتقإد )ب( آمن. مإ لم تتح لـ)ك( فرصة 

َ إعتقإد )ب( م عرفة. من إلممكن أن يكون تصحيح إلشهإدة، وهذإ لم يحدث، إلُيعتير
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ي إلوقت )و(+)
ى
ي إلوقت )و(. لكن مإذإ عن )ج(؟ إعتقإد )ج( حول )أ( Δمعرفة ػ

ى
و(، إل ػ

ل 
ِّ
ي إلوقت )و(، وكذلك شهإدته أنه )أ(، ألنهإ كإنت تستند عىل دليل مضل

ى
غير موثوق ػ

ي إلوقت )و(+)
ى
ي إلعإدة. لكن ػ

ى
ي إإلعتمإد عىل Δػ

ى
و(، لدى )ج( حق ممإثل لحق )ب( ػ

ي إلوقت )و(+)
ى
ي تصحيح إلشهإدة )أ(. لهذإ ػ

ى
. Δفشل )ك( ػ

ً
و(، يعرف )ج( )أ( أيضإ

ي إلوقت )و(، 
ى
ء عن شهإدة )ج(: غير آمنة وغير موثوق بهإ ػ ي

يمكننإ قول ذإت إلسر

ي إلوقت )و(+)
ى
ي حد ذإتهإ وموثوق بهإ، أو عىل إألقل بمستوى أمن Δلكنهإ ػ

ى
و( آمنة ػ

ي عليهإ 
. بعبإرة أخرى، )ج( و )ب( جإهةلن وشهإدة )ج( وموثوقية إعتقإد )ب( إلمبتى

ي إلوقت 
ى
ي إلوقت )و(، لكنهمإ يعرفإن )أ( وشهإدة )ج( موثوق بهإ ػ

ى
غير موثوق بهإ ػ

 و(. Δ)و(+)

 

غ  حإلة مشإبهة يتلؼ  فيهإ )ب( أدلة متعلقة بموثوقية  6005:166ffنإقش جولدبير

 
ً
ي ب-)ج( بإؤلضإفة ؤف شهإدة )ج( نفسهإ. يعتقد )ج( دإئمإ

ى يفوز،  -إلتمتىّ أن فريق يإنكير

ي إلصحف. 
ى
 ويقرأ )ج( إلخير ػ

ً
ي بعض إألحيإن يفوز إلفريق فعال

ى
، وػ

ً
ويقول هذإ دإئمإ

، يظهر عليه بعض إلعةلمإت إلُمنِذرة كأن  ي
 عىل إلتمتى

ً
ى يكون إعتقإد )ج( قإئمإ حير

ى يقوم إعتقإد  ّ )ب( ممإ يدفع )ب( لعدم تصديقه. أمإ حير ي
)ج(  يتحإسر إلنظر ؤف عيتى

ي 
ى
قه )ب(. ػ

ّ
عىل معلومة حقيقية أن إلفريق قد فإز، تزول هذه إلعةلمإت فيصد

" آمن  ى ي ليإنكير
ي قضية "إلفوز إلحقيؼ 

ى
غ أن إعتقإد )ب( ػ إلمحصلة، يقول جولدبير

: -ويجب إعتبإره معرفة، وإن لم نعتير إعتقإد )ج( كذلك. رد إلةل
ً
شهإدة ممكن هنإ أيضإ

ي تشير ؤف عدم إليقوم إعتقإد )ب( عىل شهإدة 
 عىل إلعةلمإت إلت 

ً
)ج( وحدهإ، بل أيضإ

            إلموثوقية. 
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ى  6000b:371ffطرح غرإهإم  ى إلتوأمير ى بير حإلة مشإبهة إليستطيع فيهإ )ج( إلتميير

)م( و)ن(، لكن )ب( يستطيع. يخير )ج( )ب( أن )م( كش إلمزهرية، بينمإ يعلم )ب( 

إدة )ج( هنإ غير موثوقة ألن إلشإهد إليستطيع أن )ن( لم يكن بإمكإنه فعل ذلك. شه

ى )م( و)ن(، فقد يكون )ن( كش إلمزهرية. رد إلةل شهإدة معقول ؤف حد مإ -إلتفريق بير

 عىل معرفته أن )ن( لم 
ً
هنإ: إليقوم إعتقإد )ب( عىل شهإدة )ج( وحدهإ، بل أيضإ

غ، قد إليكون )ب( عىل درإية ي حإلة جولدبير
ى
بحقيقة أن )ج( غير  يكش إلمزهرية. كمإ ػ

ي إلحفإظ 
ى
موثوق به، وبإلتإفي قد إليعرف بمسإهمة معرفته إؤلضإفية إلمتعلقة بـ)ن( ػ

غ، ثمة سبب مإ  ي حإلة جولدبير
ى
 كمإ ػ

ً
عىل إعتقإده حول كش )م( للمزهرية. لكن أيضإ

ي يوفر منإفع ؤبستمولوجية إلعتقإد )ب(، 
ى
يدفعنإ للتفكير أنه ؤذإ كإن هنإك مصدر ؤضإػ

ي إألسإس إلذي يقوم عليه هذإ فؤن
ى
 ػ

ً
 أن ُيحِدث إختةلفإ

ً
ه بإمكإن هذإ إلمصدر أيضإ

            إإلعتقإد، وإن كإن إختةلف إليدركه )ب(. 

 

 مةلحظإت موجزة لمسإئل أخرى -٤

 

كمإ هو مةلحظ أعةله، أسئلة إلطرف إلُمستقِبل )ب( وإلطرف إلشإهد )ج( بعيدة أشد 

ي ؤبستمولوجيإ إلشهإدة. هذإ إلجزء  إلبعد عن كونهإ تشمل إلمسإئل
ى
 -إلهإمة ػ

ً
 -أيضإ

 . ى ى بإرزتير  للمسإئل إألخرى، لكنه سيتطرق بشكل خإص لمسألتير
ً
 كإمال

ً
 إليعطي تصورإ

 

 )ى قضإيإ إلطرف )ب( وقضإيإ إلطرف )ج   إلصلة بير
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ى أعةله مع  ة لةلهتمإم هي مدى إرتبإط إلمحورين إلرئيَسير ؤحدى إلمسإئل إلمثير

بعضهمإ إلبعض. يرتب بعض إلفةلسفة وجهإت نظرهم بإعتبإر إألسئلة إلدإخلية 

. عىل سبيل إلمثإل، نإقشت فريكر  ى ي كةل إإلتجإهير
ى
وإلخإرجية، لكنهم يفعلون ذلك ػ

6004b:603  تتسق بشكل أفضل مع منهج  -شهإدةدإخل نطإق إل-أن حمإية إلمعرفة

 من إلدرجة إلثإنية 
ً
ي تسويــــغ إلشهإدة، حيث يكون لدى )ب( إعتقإدإ

ى
 ػ
ً
ب نسبيإ

ِّ
متطل

       حول معرفة )ج(: 

 

 عن … عندمإ تصدق إلمستمعة ]ب[ 
ً
إ   ظإهره تعبير

ر
]ج[، ألنهإ تعتير قوله ػ

)ج( يعرف مإ قإل. إعتقإد ]ب[ بمإ قيل لهإ يقوم عىل إعتقإدهإ أن … إلمعرفة، فؤن 

  إلشهإدة أن يعرف … 
ر إلمبدأ إلقإئل بأنه إليمكن لمتلؼ ّ أيد إلعديد من إلمؤلفير

د عليه ؤإل ؤذإ كإن إلشإهد يعرف مإيقول. أعتير أن هذه إلحقيقة 
َ
شه

ُ
مستمدة … مإي

       ….من وصف إلقول عىل أنه ممإرسة كالمية

ح دوميت  إلمعرفة تتسق بشكل أفضل مع  أن حمإية 3772:642من نإحية أخرى، إقي 

، ألنه يوجي بتشإبه قوي مع إلذإكرة: 
ً
 منهج أقل تطلبإ

  حإلة إلشهإدة 
ر
ؤن كإن لمفهوم إلمعرفة أن يتضمن أّي فإئدة عىل إؤلطالق، وإن  … ػ

 لمعرفتهإ، فؤنه 
ً
كنإ نريد أن نعرف كل مإ يبدو لنإ كمجموعة حقإئق نندفع عإدة

، إل يجب إعتبإر إلطإبع غير إإلستنت
ً
إجر  لقبولنإ مإ يقوله إآلخرون مبدأ ؤبتسمولوجيإ

  إعتبإر إلشهإدة 
 مجرد ظإهرة نفسية. إلينبغر

ً
 للمعرفة وعدم إعتبإرهإ  مصدرإ

ً
 أسإسإ

      لهإ: إلشهإدة ه  نقل إلمعرفة إلمكتسبة بأي وسيلة من فرد آلخر. 

درسوإ كةل نعرض هنإ جميع وجهإت إلنظر إألربعة إلممكنة، حسب إلمفكرين إلذين 

 إلمحورين بإلتفصيل: 
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وط عىل إلشإهد للمعرفة  إلشر

 إلمبنية عىل إلشهإدة

 )قضإيإ إلطرف "ج"(

 
ً
أكير تطلبإ

 
ً
 نسبيإ

)حمإية 

 إلمعرفة(

 
ً
 نسبيإ

ً
 أقل تطلبإ

)ضد حمإية 

 إلمعرفة(

ي 
وط عىل إلمتلؼ  إلشر

ي عىل 
للتسويــــغ إلمبتى

 إلشهإدة

 )قضإيإ إلطرف "ب"(

   أكير 
ً
تطلبإ

 
ً
 نسبيإ

إلية( ى  )إإلخي 

 أودي

 فريكر
 إلؾي 

 
ً
أقل تطلبإ

 
ً
 نسبيإ

)إلةل 

إلية( ى  إخي 

 بورغ

 دوميت

 بةلنتينغإ

 روس

 ويلبورن

غ  جولدبير

 غرإهإم

 غرين
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 طبيعة إلشهإدة 

ى  توجد درإسإت وإسعة إلنطإق حول إلطبيعة إلعإمة للعةلقة إؤلبستمولوجية بير

ي )ب(. يقول ريد عىل سبيل إلمثإل 
ى
ّ إلمعرػ ي

أن إلشهإدة  3563إلشإهد )ج( وإلمعتى

ى بإعتمإد )ب( عىل سلطة )ج( من أجل  إض تتمير غ أن تكوين إفي  )أ(. يقول جولدبير

ي إلظروف إلمنإسبة" ؤسنإد إلمسؤولية 
ى
ي عىل إلشهإدة يسمح لـ)ب( "ػ

إعتقإد مبتى

وهينتشمإن  6002ووإتسون  6004من مورإن إؤلبستمولوجية ؤف )ج(. بينمإ كل 

ى  3756وفريد 3764  وروس 6005 تبنوإ أشكإل مختلفة من إلرأي  3724وأوسي 

 .
ً
 لـ)ب( أن )أ( صحيح، كمإ لو أنه يقطع وعدإ

ً
إلقإئل بأن )ج( خةلل إلشهإدة يقدم ضمإنإ

 منتقلة  6004يقول شميت 
ً
ى أن إإلعتقإدإت إلمبنية عىل إلشهإدة تتضمن "أسبإبإ بير

إألفرإد"، بحيث تنتقل أسبإب )ج( إألصلية ؤف )ب(، وإن لم يدرك )ب( مإهيتهإ. )فيمإ 

ي هذه إلمسألة، ثمة سؤإل كبير يقع لالسف خإرج نطإق هذه 
ى
يتعلق برأي شميت ػ

ي 
ى
إله ػ ى  إليمكن إخي 

ً
 إجتمإعيإ

ً
، وهو مإ ؤذإ كإنت إلشهإدة تتطلب إعتبإرإ

ً
إلمقإلة حإليإ

ع عىل مدخل لبعض هذه إلمسإئل، إنظر مقإإلت عن شميت إؤلبستمولوجيإ، لةلطةل 

أن عةلقإت إلشهإدة هي شكل من أشكإل إلوكإلة  6004(. يقول غرين 3772

 عن )ب( عىل أنهإ من وكيل 
ً
إؤلبستمولوجية، فيجب إعتبإر أفعإل )ج( إلصإدرة نيإبة

ل ، ] qui facit per alium, facit per se)ب(، وتخضع للقإعدة إلقإنونية 
ّ
من يوك

 عن أفعإل حإمل إلوكإلة [. 
ً
 آخر، يصبح مسؤوال

ً
 شخصإ

 

 بعضهإ إلبعض، فقد تكون تلك
ً
نإفس حقإ

ُ
 ثمة مسألة تتعلق فيمإ ؤذإ كإنت هذه إآلرإء ت

، وبإلتإفي يعرض إلقيإم إلتوصيفإت كلهإ صحيحة
ً
: خةلل إلشهإدة، قد يعطي )ج( ضمإنإ
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، وبإلتإفي ينقل أ ي سبإبه ؤف )ب(، وإلسمإح لـ)ب( بإإلعتمإد بدور إلوكيل إؤلبستمولوجر

 عىل سلطة )ج( وإسنإد إلمسؤولية إلمعرفية ؤليه. 

 

ى )ج( و)ب( هو مإ ُيسم "شهإدة". عىل سبيل إلمثإل، إلتوصيف  إلعإم للرإبط بير

 للشهإدة، حيث طرح أن )ج( يشهد إلتوصيف عن  3775يدإفع غرإهإم 
ً
إلكبير نسبيإ

 
َّ
 كودي حإلمإ تكون ؤفإدته )أ( ُمقد

ً
إلذي يرى أن  3776مة بصفتهإ دليل عىل )أ(، منتقدإ

 إلكفإءة ذإت إلصلة، وأن ؤفإدته )أ( موجهة ألولئك 
ً
)ج( إليشهد ؤإل ؤذإ كإنت لديه فعال

ي لم تحل. دإفعت 
ى ؤف أدلة، وتتعلق ببعض إألسئلة إلمتنإزع عليهإ أو إلت  إلمحتإجير

ى  6004bإلؾي  ى "شهإدة إلمستمع" و"شهإدة عن إلنظرة إلمزدوجة للشهإدة، ممير  بير
ً
إ

م )ج( بشكل معقول ؤيصإل  ى ي حإل حدث إألخير وإعي 
ى
إلمتحدث". يحدث إألول ػ

ى أن إألخير  ي حير
ى
. ػ ي إلفعل إلتوإصىلي

ى
إلمعلومة )أ( بمقتضى إلمحتوى إلقإبل للنقل ػ

يحدث ؤذإ أخذ )ب( فعل )ج( إلتوإصىلي بإعتبإره نقل للمعلومة )أ( بمقتضى إلمحتوى 

. إلقإب ي إلفعل إلتوإصىلي
ى
                     ل للنقل ػ
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