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Abstract.
According to the dominant methodology of contemporary analytic philosophy, philosophical
intuitions play evidential roles for or against philosophical theories. However, intuitions can play
the supposed role successfully only if they are justified. Phenomenalism, as one of the proposed
theories that aim to explain and argue for justifiedness of intuitions, claim that intuitions are
justified because they have a certain phenomenal character: Intuitive contents seem to be true.
Furthermore, it argues that sensory perception has similar phenomenal character, in virtue of
which it is justified. This analogy confirms the justifiedness of intuitions. In this article, however,
we argue that there is at least one another epistemological feature of sensory perception which is
relevant to its justifiedness that is self-correction. Although sensory perception is highly selfcorrecting, intuitions normally resist self-correction, even in the case of further recalcitrant
evidences. The disanalogy threatens phenomenalist analogy for justifiedness of intuitions.
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چکیده
در فلسفۀ تحلیلی معاصر دیدگاه غالب روششناختی این استت کته شتهود فلستفی ن ت
نظریه دای فلسفی ایفا می کند؛ اما موف یت در ایفای این ن

شتادد را لته یتا علیته

منوط به این است که شهود موجه باشتد پدیدارشناستی

از دیدگاه دا یی است که سعی در نشان دادن و در پی آن تبیین موجهبتودن شتهود دارد مبتابی ایتن دیتدگاه ،شتهود
به واسبۀ داشتن ویژگی پدیداری خاصی (صادق بهنظررسیدن محتوای ) موجه است معموالً استتدالل متیشتود کته
ادرا ک حسی نیز چنین ویژگی پدیداریای دارد و به نظر میرسد که موجهبودن ادراک حسی به دلیتِ داشتتن دمتین
ویژگی است و از این جهت شبادتی ساختاری بین شهود و ادراک حسی دست و دمتین امتر موجتهبتودن شتهود را
ت ویت می کند در این م اله سعی بر آن است که نشان داده شود ویژگی تعیینکنند ۀ دیگتری در راببته بتا توجیته در
ادراک حسی وجود دارد که ویژگی خو دتصحیحی است ادراک حسی به میزان نسبتاً زیتادی خودمصتحا استت؛ در
حالی که شهود به میزان زیادی در م ابِ خودتصحیحی م اوم است به نظر میرسد نبو دِ این ویژگی میتوانتد ادعتای
موجهبودن شهود را تضعیف کند
کلیدواژهها :شهود ،توجیه ،پدیدارگرایی ،خودتصحی حی
نظریتتاف فلستتفی استتت؛  2بتتدین معنتتا کتته اگتتر

 - 1مقدمه
در فلستتتتتفۀ تحلیلتتتتتی معاصتتتتتر دیتتتتتدگاه
روششتتتناختی غالتتتب ایتتتن استتتت کتتته شتتتهود
فلستتتفی  1دارای شت ت أن شتتتاددبودن لتتته یتتتا علیتتته
1

در این نوشتار محدودۀ بحث تنها مربوط می شود به شههوداا لسفه ی

نظیر شهوداا سناریو گتیه؛ از این رو انواع دیگر شهود مانند شههود
*

نویسنده مسئول

تاریخ وصول94/10/08 :

تاریخ پذیرش95/11/23 :

لیزیکی مورد بحث نیفت .در طی بحث گهاای شههود لسفه ی را تا هت
خاصی از شهود عقالنی (که شامل شهوداا ریاضی اه مهی شهود در
نظر خواای گرلت؛ آن گونه که در ادبیات بحث مرسوم است.
 2برا مثال )Goldman ، Sosa (2005) ، Williamson (2007
) Goldman & Pust (1998) ، (2007و بههه ویهه
)(1998

Bealer
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شخصتتتی ،ترجیحت تاً بتتتهانتتتدازۀ کتتتافی خبتتتره در

موجتتهبتتودن شتتهود فلستتفی در معرفتتتشناستتی

حتتتوزۀ موردبحتتت  ،شتتتهود متتتیکنتتتد کتتته ،P

و روششناستتتتی فلستتتتتفۀ تحلیلتتتتی ادمیتتتتتت

4

شتتتهود او یتتتا محتتتتوای شتتتهود او  3شتتتاددی

انکارنشدنی دارد

استتت بتترای صتتدق گتتزارۀ  Pدر اینجتتا منظتتور

پدیدارگرایی یکی از دیدگاهدایی است  6که در پی

از شتتتادد بتتترای  Pچیتتتزی نیستتتت جتتتز دلیتتتِ

پاسخی به این سؤاالف در باش شتهود فلستفی استت:

بتترای بتتاور بتته  Bealer (1999) Pاگتتر شتتهود

(  )1چه دلیلی بر موجهبودن شهود وجود دارد؟ (  )2و

بتتته  Pدلیلتتتی استتتت بتتترای بتتتاور بتتته  Pآنگتتتاه

بهفرض که موجه است ،چرا شهود ایتنگونته استت؟

شتتهود بتته  Pموجتتهکننتتدۀ بتتاور بتته  Pاستتت؛ امتتا

سؤال دوم ،بر خالف سؤال اول ،نه در پی دلیِ ،بلکته

شتتهود زمتتانی متتی توانتتد ن تت

توجیتتهگتتر بتتاور

به دنبال تبیین موجهبودن شهود است

بتته  Pرا ایفتتا کنتتد؛ یعنتتی بتتی آن تته گفتتته شتتد

بته تتور خالصتته متی تتتوان گفتتت پدیتتدارگرایی

شتتادد محستتوش شتتود ،کتته ختتود موجتته باشتتد

در پاستخ بتته دتر دو ستتؤال ردیافتت واحتتدی را بتته

یتتا بتته عبتتارف دیگتتر تنهتتا زمتتانی متتیتتتوان شتتأن

کتار متتیگیترد ایتتن ردیافتتت اساستاً تمثیلتتی  7میتتان

معرفتتتتی توجیتتتهگتتتری بتتترای شتتتهود فلستتتفی

ادراک حستتی  8و شتتهود فلستتفی استتت :ویژگتتتی

قائتت ِ شتتد کتته بتتهواستتبۀ شتتهود بتته  Pبتتاور بتته

پدیتتداری مشخصتتی در ادراک حستتی وجتتود دارد

 ،Pاگتتتر چنتتتین بتتتاوری حاصتتتِ شتتتود ،موجتتته

که به نظتر متیرستد ارتبتاط تبیینی/دلیلتی مثبتتی بتا

باشتتتد  5بنتتتابراین مستتتئلۀ چرایتتتی و چگتتتونگی

موجتتهبتتودن بتتاور حاصتتِ از ادراک حستتی دارد؛ از
تترف دیگتتر در شتتهود دتتم شتتادد چنتتین ویژگتتی

 3در باب اینکه زمانی که شخصی شهود می کند که  Pدقیقاً چه چیز
شااد برا باور او به  ، Pبهلرض وجهود بهاور  ،محفهوب مهی شهود دو

پدیداری ای دستیم پت

دیدگا ممکن وجود دارد 1( :گزارۀ «شهود اً  » Pبیانگر شااد است؛ (2

شهود تبیین/اثباف میشتود در ایتن م الته ستعی بتر

گزارۀ  ، Pا بته بهواسط ۀ شهودشدنش ،شااد است .در این باب رجهوع

آن است کته ایتن ردیافتت بررستی شتود در بخت

کنیهد بههه ) Cath (2012و

Earlenbaugh & Molyneux

) . (2009در این مقا ه چنین بر می آید .لرض بر این است که منظور از

بته ایتن شتکِ موجتهبتودن

 2ایتن ردیافتت را شترا داده متیشتود و در بخت

شااد شهود ت فیر اول باشد اما چنین امر کسیت استدالل این مقا ه را
زیر سؤال نمیبرد؛ زیرا اوالً به نظهر مهی رسهد ادبیهات ددیهدارگرایی نیهز

6

ت فیر اول را دذیرلته است؛ ثانیاً به نظر می رسد ت فیر دوم ا  ،اگر قرار

) Goldman & Pust (1998) ، (2007و عقهلگرایهی Bealer

است قابل دلاع باشد ،نهایتاً محتاج ت فیر اول است .خالصه اینکهه تتهی

) .(1998هانگرایی معتقد است د یل و تبیین ما برا موجهبودن شهود

اگر خود  Pرا شااد لرض کنی سؤال اینجا است که منشأ توجیه امین

دربارۀ م هوم  Cاین است که واجد م هوم  Cبهودن چیهز نیفهت جهز

شااد چیفت .چرا باور به  Pموجه است؟ به نظر می رسد داسخ این است

مهورد تحهت

دیهدگا اها رایهد دیگهر عبهارت انهد از :هاهنگرایهی Goldman

تمایل ما به شهود صادق دربارۀ اندراج یا عدم اندراج یه

که چون « شهود اً به نظر می رسد که  Pصادق است » .بنابراین آنچه  Pرا

ی

شااد می سازد و مثالً نه  Qرا اگر شهود آن را تمایت نکند ،این است

داد برا داشتن ی

که او ی بر خالف دومی شهود است .دس موجهبودن باور به  Pریشه

شهود نیفت .و در مقام تبیهین موجههبهودن چنهین مهیگویهد کهه اتصهال

در شهود بودن آن دارد.

4

Evidence
5
این قید برا این آورد شد است که ممکن است شهود به  Pداشته
باشی ؛ اما باور ما به  Pبهواسط ۀ منبع دیگر مثالً شهادت دیگران موجه
شد باشد نه بهواسط ۀ شهود.

م هوم .در مقابل عقلگرایی با نقد تجربهگرایی تالش می کند نشهان
معرلت شناسی منفج چار ا جهز موجهه دانفهتن

وجهی شهود ،که تحت شرایطی محقق می شود  ،به صدق تبیهین کننهد
موجهبودن آن است.
7

دربارۀ تمثیسی و یا قیاسیبودن ایهن اسهتدالل در بخهش اها بعهد بحهث

می کنی .
Sensory perception

8
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 3استتتتدالل متتتیشتتتود کتتته مؤلفتتتۀ معرفتتتتی

دن بازنمایی متیشتوند درک مکتان و زمتان بترای

تعیینکننتده ای وجتود دارد کته ادراک حستی واجتد

 Kantشتتهوددای محتت

بتته شتتمار متتیرونتتد

ولتتی شتتهود فلستتفی فاقتتد آن استتت :ادراک حستتی

(  )A19/B33; A50/B74بتتا توجتته بتته اینکتته در

بتتر ختتالف شتتهود خودتصتتحیاکننتتده استتت و

ایتن تل تی شتتهود بازنمتایی ولتی در تل تتی متا یتتک

تفتتاوف شتتهود و ادراک حستتی نستتبت بتته ایتتن

حکم است نمیتتوان ایتن دو کتاربرد لفت «شتهود»

ویژگتتی معرفتتتی ردیافتتت تمثیلتتی پدیدارگرایانتته را

را یکی دانست

تضعیف میکند

اما به نظر متیرستد شتیوۀ بتهکتاربردن ایتن لفت

 - 2مسئلۀ توجیه شهود
مثتتال ن تت

از سوی دکتارف بته معنتای متوردنظر متا نزدیتکتتر

دتتای  Gettierبتتر تحلیتتِ معرفتتت

باشتتد در قاعتتدۀ  11دکتتارف متتیگویتتد« :بتترای

به بتاور صتادق موجته از متوارد پتارادایمی استتفاده

شتتتهود دنتتتی دو چیتتتز الزم استتتت :اول ،گتتتزارۀ

از شهود در فلسفه است بته تور خالصته متیتتوان

شهودشتده بایتتد وایتتا و متمتتایز باشتتد؛ دوم ،دم تۀ

گفت در حکتم نهتایی یکتی از ایتن مثتالدتا شتهوداً

گتزاره بایتد یتکجتا فهتتم شتود و نته تکتهتکتته» در

بتته نظتتر م تیرستتد جتتونز ،عل تیرغتتم داشتتتن بتتاور

ایتتن برداشتتت ،متعلتتی شتتهود گتتزاره استتت و اگتتر

صتتادق موجتته بتته فتتالن گتتزاره ،واجتتد معرفتتت

گتتزاره وایتتا و متمتتایز باشتتد ،احتمتتاالً متتیتتتوان

نیستتت درواقتته شتتادد متتا بتتر کتتا شبتتودن نظریتتۀ

گفتتت بتته نظتتر صتتادق دتتم متتیرستتد اگتتر چنتتین

« معرفتتت = بتتاور صتتادق موجتته » دمتتین حکتتم

فریی را بپذیریم به نظتر متیرستد معنتای ایتن لفت

شتهودی استت بنتابراین منظتور متا از «شتهود » ،اوالً

بترای دکتتارف بتا معنتتای متتوردنظر متا ت ریب تاً یکتتی

حکمتی استتت بتته صتتدق یتک گتتزاره ،ثانی تاً حتتالتی

است

دنتتی کتته در آن محتتتوای گتتزاره صتتادق بتته نظتتر
متتیرستتد (  )Bealer, 1999ایتتن دمتتان معنتتایی
استتت کتته از «شتتهود» در فلستتفۀ تحلیلتتی معاصتتر
مراد میشود

مفهتتوم بتته کتتار نرفتتته استتت کانتتت ،شتتهود را
به صورف کلی بازنمتایی اشتیا در دتن متی دانتد بته
اعت تتاد او شتتهود ،یتتا دمتتان بازنمتتایی ،از دو نتتو
» « در

تتی فراینتتتد شتتتهود تجربتتی ،اشتتتیا بتتتهواستتتبۀ
حساستیت تجربتی دتن بتتر متا عریته متیشتتوند »
این در حتالی استت کته در شتهود محت

توستتِ بتته پدیتتدارگرایی گونتتهای استتت از تمثیتتِ
میتتتان ادراک حستتتتی و شتتتهود ایتتتتن تمثیتتتتِ
پدیدارگرایانه را به این صورف بیان میکنیم:

در تتتاریخ فلستتفه« ،شتتهود » دمتتواره بتته ایتتن

استتت« :شتتهود تجربتتی» و «شتتهود محتت

صورف کلی استتدالل لته موجتهبتودن شتهود بتا

دتن بتا

الف ادراک حسی دارای ویژگی  Fاستت کته  Fیتک
ویژگی پدیداری  9است
ش شتتهود فلستتفی نیتتز ماننتتد ادراک حستتی دارای
ویژگی  Fاست
ج پ

اگتر بتاور بته محتتوای ادراک حستی موجته

است ،باور به محتوای شهود نیز اینچنین است
در ایتتن استتتدالل از وجتتود شتتبادت پدیتتداری

محسوستاف ارتبتتا ی نتتدارد و تنهتا فتترم آنهتتا را در
Phenomenal Property

9
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میتتتتان ادراک حستتتتی و شتتتتهود و دم نتتتتین

بنتابراین قتوف تمثیتِ فتوق منتوط بته صتادقبتودن

موجتهبتودن ادراک حستی و بته تور کلتی دتر قتتوۀ

(یا میتزان موجتهبتودن) م دمته ج استت  11از ستوی

شتتناختی کتتته دارای ویژگتتتی پدیتتتداری  Fباشتتتد،

دیگتتر ،بتتدون م دمتتۀ (ج) ،قیتتاس فتتوق معتبتتتر

موجه بودن شهود ،و بته تور کلتی دتر قتوۀ شتاختی

نخوادتتد بتتود پتت

نتیجتته متتیگیتتریم ،درنهایتتت

کته دارای ویژگتتی پدیتتدرای  Fباشتتد ،نتیجتته گرفتتته

م دمتتۀ (ج) بتترای قابتتِ دفتتا بتتودن دتتر دو ستتبک

شتده استت امتا متیتتوان ایتن استتدالل را بتهشتکِ

استدالل الزم است

قیاسی نیز بازسازی کرد:

در ادامه م دماف استدالل قیاسی فوق را بهترتیتب

الف ادراک حسی دارای ویژگی  Fاستت کته  Fیتک
ویژگی پدیداری است
ش شتتهود فلستتفی نیتتز ماننتتد ادراک حستتی دارای
ویژگی  Fاست
ج اگر دتر قتوۀ شتناختی دارای ویژگتی پدیتداری F

باشد آنگاه بتاور بته محتتوای آن ،حتداقِ در بتدو
امر 10 ،موجه است
د پ

اگر باور به محتوای ادراک حسی موجه است،

باور به محتوای شهود نیز اینچنین است

بررسی میکنیم:
التف دنگتامی کته شخصتتی بتهشتکِ حستتی ادراک
متتیکنتتد کتته  ،Pبتتهشتتک ِ ادراکتتی بتته نظتتر او
م تیرستتد کتته  Pصتتادق استتت در اینجتتا تتترم
«بتتهنظررستتیدن » را متتیتتتوان ایتتنگونتته فهمیتتد:
به شکِ ادراکتی  12بته نظتر متیرستد کته  ،Pتنهتا
اگر فرد تجربتۀ ادراکتی داشتته باشتد کته بخشتی
از محتتتتوای بازنمتتتاییکننتتتدۀ  13آن  Pباشتتتد
( )Chudnoof 2011

تفتاوف ایتتن استتدالل بتتا استتدالل تمثیلتتی فتتوق
در وجود م دمتۀ کلتی (ج) استت ایتن م دمته یتک
اصتتِ استتت کتته راببتتۀ بتتین داشتتتن ویژگتتی  Fو
موجتتهبتتودن را بیتتان متتیکنتتد درح ی تتت ،تفتتاوف
بتتین استتتدالل تمثیلتتی و قیاستتی ستتبحی و تتادری
استتت :م دمتتۀ (ج) قیتتاس درواقتته امتتر مشتتترک
مستتتتر در تمثیتتِ متنتتا ر را صتتراحت متتیبخشتتد
پاستخ بته اینکته تمثیتِ فتتوق بتهانتدازۀ کتافی قتتوی
است نهایتاً وابسته استت بته اینکته چترا بتین داشتتن
 Fو موجتهبتودن چنتین راببتهای برقترار استت اگتتر

بتترای مثتتال فتترض متتیکنتتیم آلبتترف ادراک
می کند کته راکتت پرتتاش شتده استت در اینجتا
بته نظتتر او متیرستتد کتته گتزارۀ «راکتتت پرتتتاش
شتتده استتت » صتتادق استتت و ایتتن بتتدان معنتتا
استتت کتته حتتداقِ بخشتتی از محتتتوای تجربتتۀ
ادراکتتی او ایتتن استتت کتته راکتتت پرتتتاش شتتده
استت بتهواستبۀ ایتن ادراک ،آلبترف دارای یتتک
ویژگتتتی استتتت :ویژگتتتی بتتتهشتتتکِ حستتتی
 11این استدالل را میتوان بهصهورت یه

اسهتقرا جزنهی نیهز لهمیهد.

داشتن ویژگی  Fموجتب موجتهبتودن قتوۀ شتناختی

چنین استقرایی به این صورت است n« :شیء مشااد شد امگی دارا

متوردنظر نشتود یتا ارتبتتاط مستت یم ایتن دو م ولتته،

وی گی  Fافتند .دس شیء  n+1ام ا دارا وی گی  Fاست » .قوت

به صتورف کلتی ،چنتدان قتوی نباشتد ،آنگتاه وایتا
استت تمثیتتِ بته میتتزان زیتتادی تضتعیف م تیشتتود
Prima facie

10

این استدالل ا وابفته است به اینکه آیا ام ۀ اشیا دامنه  Fافتند .اگهر
د یسی وجود داشته باشد که چنین تک کسی صادق نیفت قوت استقرا
لوق تضعیف می شود.
Perceptually
Representational

12
13
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ادراککتردن واقعیتتت پرتتتاش راکتت  14امتتا ایتتن

می کنیم آلبترف ایتن گتزاره را در نظتر متیگیترد:

ویژگتتی یتتک ویژگتتی پدیتتداری نیستتت؛ زیتترا

«دتر شتکِ م عتر را متتیتتوان بتهنحتوی محتتاط

داشتتتن ایتتن ویژگتتی از ستتوی آلبتترف منب تتاً

کتترد کتته شتتتکِ محتتدش حاصتتِ مستتتاحت

مستتتلزم ایتتن استتت کتته گتتزاره «راکتتت پرتتتاش

بیشتتتری از شتتکِ اولیتته اشتت ال کنتتد؛ در حتتالی

شتتده استتت» صتتادق باشتتد و ایتتن یتتک ویژگتتی

کته محتیک کمتتری دارد» در ابتتدا او نمتیتوانتد

غیرپدیتتداری استتت از ستتوی دیگتتر بتتهواستتبۀ

حکمی موجه دربارۀ ایتن گتزاره بددتد؛ امتا اگتر

ایتتتن ادراک حستتتی ،آلبتتترف دارای ویژگتتتی

بترای مثتال چنتتین نگاشتتدتتایی را لحتان کنتتد،

دیگتری دتم دستت :ویژگتی بتهنظررستیدن درک

به نظرش خوادد رستید کته گتزارۀ فتوق صتادق

واقعیتت پرتتاش راکتت

15

اینکته بته نظتر آلبتترف

است

می رسد کته گتزارهای صتادق استت موجتد یتک
ویژگتتی پدیتتداری استتت؛ زیتترا مستتت ِ از ایتتن
استتت کتته آیتتا فتتیالواقتته راکتتت پرتتتاش شتتده
است یا خیر ( )Chudnoff, 2011

16

ادمیتتی نتتدارد ایتتن بتتهنظررستتیدن دقی تاً نتیجتتۀ
چه فرایند یا فراینتددایی استت ،آن ته مهتم ایتن

ش بتته نظتتر متتی رستتد شتتهود دتتم دارای ویژگتتی

استتت کتته بتتهنظررستتیدن یتتک اتفتتاق پدیتتداری

پدیتتداری مشتتابهی استتت حتتداقِ مبتتابی بتتا

استتت در ا یتتن مثتتال محتتتوای گتتزارۀ فتتوق بتته

یکتی از پذیرفتتهشتده تترین تحلیتِدتای شتتهود،

نظر فاعِ شناسا صادق به نظر میرسد

شتتهود ع النتتی عبتتارف استتت از بتتهنظررستتیدن

17

محتوای گتزارۀ شهودشتده بترای فاعتِ شتهودگر

بتتهعنتتوان یتتک متتورد فلستتفیتتتر در مثتتتال

Bealer (1999), Brogaard (2013), Sosa

دتتای گتیتته ،فاعتتِ شتتهودگر دارای یتتک

ن تت

) (1995در تویتتیا ایتتن مبلتتب ایتتن مثتتال را

ویژگتتتی پدیتتتداری استتتت محتتتتوای گتتتزارۀ

در نظتر متتیگیتتریم ) Chudnoff (2010فتترض

«استتمیت ،در موقعیتتت توصتتیفشتتده ،دارای
بتتاور صتتادق موجتته استتت بتتدون آنکتته دارای

14

Sensorily fact-perceiving that the rocket has
launched
15
Seeming to fact-perceive that the rocket has
launched
 16ا بتههه) Chudnoff (2010در کنههار وی گههی دیرددیههدار ادرا
واقعیت درتاب راکت ،وی گی دیرددیدار دیگر را ا هکر می کند
و آن وی گی به شکل تفی ادرا

شیء راکت است؛ بهطور مشابه در

معرفتتت باشتتد » اوالً بتترای او صتتادق بتته نظتتر
می رستد؛ ثانیتاً بته نظتر متیرستد فعالیتت منجتر
به شهود فرآیندی ع النی است
ج این م دمته ویژگتی پدیتداری یتک قتوۀ شتناختی

واقعیهت درتهاب راکهت،

ماننتتد شتتهود یتتا ادراک حستتی را بتته ویتتعیت

وی گی ددیدار دیگر را ا هکر می کند و آن وی گی بهنظررسیدن

معرفتی آن ربک می ددد ایتن ادعتا بتا نتام «جتزم

کنار وی گی ددیدار بهنظر رسهیدن بهه در
به در

شی راکت است .اوالً تذف این دو وی گهی اضهالی بهه اصهل

بحث صدمه نمی زنهد ؛ ثانیهاً بهه نظهر نمهی رسهد ایهن دو وی گهی منطقهاً از
یکدیگر مفتقل باشهند ؛ بنهابراین بهرا سهادگی کهار بهه ایهن دو وی گهی

17

اشار ا نشد است.

نمونه ا از ی

این مثال ارچند مفتقیماً بیهانگر یه

شههود لسفه ی نیفهت ،مهیتوانهد

شهود عقالنی محفوب شود.
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گرایتتی»  18شتتناخته متتیشتتود ( )Pryor, 2000

امتتر تتتوجیهی بتترای بتتاور بتته  Pوجتتود دارد

مبابی ایتن تتز «درگتاه تجربتهای بتا محتتوای P

( )Chudnoff, 2011

داشتتته باشتتیم ،بتتهواستتبۀ آن در نظتتر اول واجتتد

بتتتا ایتتتن تویتتتیحاف رویکتتترد پدیتتتدارگرایی

توجیته بتتیواستتبه  19بتترای بتتاور بتته  Pدستتتیم »

دربتتاش شتتهود فلستتفی روشتتن متتیشتتود؛ امتتا

(  )Pryor, 2000, p. 536در اینجتا منظتتور از

دم نتتانکتته پتتی تتتر گفتتتیم پدیتتدارگرایی دربتتاش

«تجربه» ادراک حسی است پ :

شتتتهود را متتتی تتتتوان بتتته دو صتتتورف فهمیتتتد:

جتتزمگرایتتی دربتتارۀ توجیتته ادراکتتی :(DPJ) 20

پدیتدارگرایی بتتهعنتتوان دیتتدگادی کتته موجتتهبتتودن

اگر بهشتکِ ادراکتی بته نظتر برستد کته  ،Pآنگتاه

شتهود را نشتتان متی ددتتد؛ بته عبتتارف دیگتر دلیلتتی

بتتهواستتبۀ آن در بتتدو امتتر تتتوجیهی بتترای بتتاور

ارائته متیکنتد بترای اینکته شتهود موجته استت (یتتا

به  Pوجود دارد ( )Chudnoff, 2011

منبتته شتتوادد بتته شتتمار متتیرود )؛ یتتا بتتهعنتتوان

تزی کلی تر از جزمگرایی که شامِ در نو حالتت
پدیداری بته نظررستیدن باشتد ،چته حستی و چته
شهودی ،به نام محافظه گرایی پدیداری  21شتناخته
میشود ( )Huemer 2001, p. 99

دیدگادی که تبیینتی بترای موجتهبتودن شتهود ارائته
م تی ددتتد ،بتته فتترض اینکتته شتتهود موجتته استتت
بنتتابراین پدیتتدارگرایی را متتتی تتتوان در دو م تتتام
بررستتی کتترد :در م تتام دلیتتِ و در م تتام تبیتتینگتتر
تفاوف در شکِ خواندن م دمۀ (ج) است

محافظتتهکتتاری پدیتتداری :اگتتر بتترای  Sبتته نظتتر
برستتد کتته  ،Pآنگتتاه  Sبتتهواستتبۀ آن حتتداقِ در
بدو امر توجیهی برای باور به  Pدارد

بستتته بتته اینکتته پدیتتدارگرایی دربتتاش توجیتته
ادراکی را بته چته منظتور استتفاده کنتیم م دمتۀ (ج)
را متیتتوانیم بته دو گونته بفهمتیم (  )1تترم منب تی

م دمتتتۀ (ج) درواقتتته چیتتتزی نیستتتت جتتتز

«اگتر آنگتتاه» در ایتن گتتزاره بیتتان دلیتِ م تیکنتتد

دمتتتین فتتترض محافظتتتهکتتتاری پدیتتتداری

بته عبتتارف دیگتتر در م تتام توجیتته ایتتن گتتزاره کتته

حتتال اگتتتر ایتتن فتتترض را در متتورد شتتتهود

چرا فالن قتوۀ شتناختی بتاور موجته ایجتاد متیکنتد

اعمتتتال کنتتتیم ،نتیجتتتهای مشتتتابه بتتتا ادراک

میگتوییم « :چتون ایتن قتوه شتناختی دارای ویژگتی

حسی دربارۀ شهود خوادیم داشت:

پدیداری  Fاستت » بته تور ختا

جتتتتزمگرایتتتتی دربتتتتارۀ توجیتتتته شتتتتهودی

حستتی ،وجتتو دِ ویژگتتی پدیتتداری بتتهنظررستتیدن

) 22 (DIJاگتتتر بتتتهشتتتکِ شتتتهودی بتتته نظتتتر

درک واقعیتتتتِ  ،Pشتتتاددی لتتته  DPJمحستتتوش

برستتتد کتتته  ،Pآنگتتتاه بتتتهواستتتبۀ آن در بتتتدو

تتر ،بترای ادراک

می شتود  )2 ( 23تترم منب تی «اگتر آنگتاه» در ایتن
گزاره تبیین خواه را به تبیتینگتر متصتِ متیکنتد از
پی  ،به در دلیلتی ،پذیرفتتهایتم فتالن قتوۀ شتناختی

Dogmatism
Immediate justification
Dogmatism about perceptual justification
Phenomenal conservatism
Dogmatism about intuitive justification

18

موجتته استتت و حتتال دنبتتال تبیتتین آن دستتتیم در

19
20

 23بهرا مثهال الهراد ماننهد ) Koksvik (2011سهعی در نشهان دادن

22

موجهبودن شهود با توسل به این روش دارند.

21
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تبیتین آن متتیگتتوییم «از آن رو کتته دارای ویژگتتی F

منجتر بتته خبتتا (ایجتتاد بتاور کتتا ش) شتتده استتت؟

استتت ،موجتته استتت» در اینجتتا وجتتود ویژگتتی

مشخصتتاً ادراک حستتی (  )2در ایتتن مثتتال ،کتتدام

پدیداری  Fتبیینی برای موجتهبتودن بتاور بته گتزارۀ

قتتوۀ شتتناختی بتتروز خبتتا در ادراک دمتتای آش را

تتر ،وجتود ویژگتی

کشف کترده استت؟ یتا کتدام قتوۀ شتناختی در ایتن

پدیتتداری بتتهنظتتر رستتید درک واقعیتتتِ  Pتبیتتین

مثتال موجتتهبتودن بتتاور ستتابی ،بتاور دربتتارۀ دمتتای

و

آش ترف دوم را ال تا یتا تضتعیف متیکنتد؟ پاستخ

 Pفرادم میآورد به تور ختا

می کنتد کته چترا  DPJصتادق استت  24امتا بحت

استتدالل متا پیرامتتون مستئلۀ توجیتته شتهود مستتت ِ
از تمایز بین تبیین موجتهبتودن شتهود و دلیتِ بترای
موجهبودن شهود است

این بار دم چیزی نیست بهجز ادراک حسی
زمتتانی غلتتکبتتودن ادراک میتتزان گرمتتای آش را
بتا دستتتدایمتتان در متتی یتابیم کتته قبتتِ یتتا بعتتد از

درنهایتتتت متتتیبینتتتیم مبتتتابی پدیتتتدارگرایی

آزمای

دیگتری توستک ختود متا یتا

بتاال ،آزمتای

دلیتتتِ یتتتا تبیتتتین مناستتتب بتتترای موجتتتهبتتتودن

شتتخی دیگتتری کتته شتتهادت

ا دراک حستتتتی یتتتتا شتتتتهود ع النتتتتی وجتتتتود

می شود ،انجام گرفتته باشتد متثالً متا یتا آن شتخی

ویژگتتی پدیتتداری مربتتوط بتته شتتهود یتتا ادراک

دیگتتر پتتی

از آنکتته دستتتدای متتان را تترفدتتای

حسی است

آش گتترم قتتترار داده باشتتتیم ،در ابتتتتدا آنهتتتا را در
تترف آش ولتترم قتترار ددتتیم در ایتتن حالتتت و در

 - 3خودتصحیحی ،توجیه و صلبیت
بتا یتک مثتتال آغتاز متیکنتتیم مبتابی یتک مثتتال
ستنتی ،شخصتتی کتته بتترای دقتتای ی دستتت ختتود را
در رفتتی پتتر از آش گتترم قتترار ددتتد ،چنان تته
بالفاصتله پ ت

از ختارجکتتردن دستت

از تترف آن

را درون تترف دومتتی مملتتتو از آش ولتترم قتتترار
ددتتد ،دستتت

موجتته محستتوش

آش تترف دوم را ستترد احستتاس

خوادنتتد کتترد در نگتتاه اول ایتتن مثتتال در جهتتت
تأییتتد خباپتتذیری ادراک حستتی استتت آبتتی ولتترم
توستتتک شتتتخی بتتته کیفیتتتت غیرواقعتتتی ادراک
میشتود خباپتذیری ادراک حستی بتهستختی قابتِ

شتترایک عتتادی ،احتمتتاالً ادراک ختتوادیم کتترد کتته
آش تترفِ دوم ولتترم استتت اگتتر ایتتن آزمتتای
ایتتافی انجتتام شتتده باشتتد یتتا انجتتام شتتود ،خبتتای
آزمتای

اصتتلی کشتف متتیشتتود بنتابراین بتته نظتتر

متتی رستتد درچنتتد ادراک حستتی گتتاه در شتترایبی
منجتر بتته تولیتتد باوردتتای کتا ش متتیشتتود ،کتتذش
این باوردا تنهتا از ریتی تجربتهدتای حستی دیگتر
(قبِ یا بعد از تجربتۀ منجتر بته تولیتد بتاور کتا ش)
دریافتته متیشتتود

25

ایتن ویژگتی خودتصتتحیحی

 25نیاز به توضیح چندانی نیفت که شهادت دیگران به اینکه لالن بهاور

انکار است؛ اما آیتا ایتن مثتال تنهتا بته ایتن واقعیتت

تاصل از ادرا

داللتت دارد؟ در اینجتتا دو ستتؤال اساستتی را مبتترا

باور ما به بروز خطا در آن ادرا

متتیکنتتیم؛ یکتتی بتتا پاستتخی روشتتن و دیگتتری
جالتتبتتتر ) 1 ( :در ایتتن مثتتال ،کتتدام قتتوۀ شتتناختی

26

نهایتاً به ی

ادرا

تفی کاهب بود است تنها زمانی د یل مناسبی بهرا
می شود که زنجیرۀ شهادت شاادان

تفی مفتقی منتهی شهود .مهثالً اگهر  S1از طریهق

شهادت  S2باور دیدا کرد باشد که در آزمایش  Tخطا رخ داد است؛
یعنی باور کند که  Pکاهب است ،برا موجهبودن باور  S1الزم اسهت
 S2یا خود مفتقیماً ادرا

کند که  Pکاهب است یا از طریق اتکها بهه

 24بههرا مثههال در ) Chudnoff (2011, 2013تههالش شههد اسههت

شهادت  S3به این باور برسد که  S3نیز لاعسی است که یا خود مفتقیماً

موجهبودن شهود به این روش تبیین شود.

کذب  Pرا ادرا

ک رد است یا متکی به شهادت دیگران است ا خ .به
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نامیده میشود و ایتنگونته معرفتی متیشتود :فراینتدِ
خباپتتذیر  φخودمصتتحا استتت تنهتتا در صتتورتی

خوبی داریم بترای شتککتردن بته موجتهبتودن بتاور
حاصِ از این فرایند

کته محتمتِ باشتد کته بتاور یتا باوردتای کتا بی کتته

بنابراین میگوییم:

توستتک  φتولیتتد شتتدهانتتد در ختتالل بتتهکاربستتتن
متتداوم  φتصتتحیا شتتوند (کذبشتتان آشتتکار شتتود)
یا به ور دقییتر:

خودتصحححححیحی

یتتتتک فراینتت تدِ  φبتتتترای S

خودمصتتحا استتت تنهتتا در صتتورتی کتته بتترای
دتتتر گتتتزارۀ کتتتا ش  ،pاگتتتر  φدر  Sبتتتاور بتتته p

27

اصححححد خودتصحححححیحی و توجیححححه اگتتتتر
فراینتتد  φبتتهانتتدازۀ کتتافی خودمصتتحا نباشتتد،
آنگتتاه دلیتتِ ختتوبی داریتتم بتترای اینکتته فراینتتد
 φمولتتد بتتاور موجتته نیستتت (یتتا شتتأن منبتته
شاددبودن را ندارد)

را ایجتتتاد کنتتتد ،آنگتتتاه  Sاز ریتتتی  φباوردتتتای

نکتتتهای دربتتارۀ ایتتن اصتتِ بایتتد تویتتیا داده

دیگتتتتتری را در دستتتتتترس دارد کتتتتتته  Sرا در

شود تترم «بتهانتدازه کتافی » بته نظتر متبهم متیآیتد

بتتاور بتته اینکتته  pکتتا ش استتت موجتته متتیکننتتد

بتته چتته انتتدازه خودمصتتحابتتودن شتتاددی استتت

( )Casullo 1988, p. 597

بترای موجتهبتتودن؟ قبعتاً ایتن ستتؤال مهتم استتت و

امتتا خودتصتتحیحی یتتک فراینتتد چگونتته بتته
موجه بودن باوردتای ناشتی از آن مربتوط متیشتود؟
اینکه آیا شترط الزم یتا کتافی تح تی مفهتوم توجیته
استت یتا خیتر ،بحثتی استت کته متا را بتهناچتار بتته
پروژۀ عظیم تحلیِ مفهتوم توجیته متیکشتاند کته از
دتتدف ایتتن م التته دور استتت در اینجتتا ختتود را
محدود بته ایتن گتزاره متیکنتیم کته ف تدان ویژگتی
خودتصحیحی در یتک فراینتد شتاددی استت بترای
اینکته باوردتتای حاصتِ از آن فراینتتد موجته نیستتتند
یتتا ایتتن دیتتدگاه را کتته باوردتتای حاصتتِ موجتته
دستتتند تضتتعیف م تیکنتتد؛ بتتدون آنکتته ادعتتا کنتتیم
این ویژگی شترط الزم یتا کتافی موجتهبتودن استت
به عبتارف دیگتر ادعتا تن هتا ایتن استت کته بته نظتر
م تیرستتد اگتتر دانستتته شتتده باشتتد فراینتتدی فاقتتد
ویژگتتی خودتصتتحیحی استتت ،آنگتتاه دلیتتِ نستتبتاً

نیازمنتد پاستخ؛ ولتی در ایتن بحت

نتدارد کته ایتن آستتانۀ خودتصتحیحی چته ستتبحی
استتتت ثانیتتتاً ایتتتن ابهتتتام موجتتتود در اصتتتِ
خودتصحیحی اشکالی بته ختود ایتن اصتِ نیستت؛
زیتترا تحلیتتِ مفهتتوم «توجیتته » دتتم دچتتار دمتتین
مستئله استت :یتتک بتاور بته چتته میتزان بایتد متتدلِ
باشتتد تتتا آن را موجتته بتتدانیم؟ یتتا نستتبت باوردتتای
صادق به کا ش یتک فراینتد شتناختی بته چته میتزان
بایتتد بتتزرش باشتتد تتتا آن را فراینتتدی اتکاپتتذیر و
بتتتاور حاصتتتِ از آن را موجتتته بتتتدانیم؟ بنتتتابراین
27

به شکل مشابه دربارۀ اتکادذیربودن ی

عبارت دیگر زنجیرۀ معرلتی نهایتاً در این مثال اها بایهد بهه ادرا
خت شود.

Self-correction

26

لراینهد نیهز گ تهه شهد اسهت

« اگر دانفته شد باشد یا ظن این برود کهه اهیم مفهیر عسهی مربهوطی یها
و ابفهتگی خهالف واقعهی نبهین صهادق سهاز بهاور و بهاور شهخ
نهدارد ،مبنههایی وجهود دارد بههرا شه

بههه وجهود ی ه

وجههود

ر ابطهۀ تعقیبههی

اتکادذیر » (  . Goldman & Pust 1998, p. 181در اینجا وجود
رابطۀ عسی یا وجود وابفتگی خالف واقع نه شرط الزم و نه شرط کهالی
برا اتکادذیربودن ی

تفهی

ادمیتت زیتادی

لرایند است؛ چرا که اتکادذیر یه

لراینهد بها

نفهبت باوراها صههادق بهه باوراهها کهاهب تو یههد از لراینهد تعریههف
می شود؛ و ی با این تال نبودِ این رابطه و این وابفتگی د یسی است برا
ش

به اتکادذیربودن ی

لرایند.

ادراک حسی ،خودتصحیحی و شهود فلسفی 55/

مع تول استت کته انتظتار داشتته باشتیم کته ابهتتام در

دارد بترای بتاور بته اینکته ادراک حستی ،حتداقِ در

مفهوم توجیته در مفهتوم خودتصتحیحی نیتز تادر

ارتبتتاط بتتا دستتتۀ وستتیعی از باوردتتای حستتی ،یتتک

شود

فراینتد خودمصتتحا استتت مثتال یادشتتده در بتتاال و

حتتال ایتتن مستتئله مبتترا استتت کتته چتترا نبتتود
خودتصتحیحی شتاددی بتتر موجتهنبتودن استتت در
نظتتر بگیریتتد کتته فراینتتد تولیتتد بتتاوری متفتتاوف از
دمتتۀ فراینتتددایی کتته در بتتین انستتاندتتا متعتتارف
است در جمشید باوری تولیتد متیکنتد بتا چنتد بتار
رختتداد ایتتن فراینتتد جمشتتید باوردتتایی کستتب
متتتیکنتتتد و پتتت

مثتتالدتتای دیگتتری از ایتتن دستتت دمگتتی شتتاددی
بتتر ایتتن متتدعا دستتتند در ایتتن صتتورف اصتتِ
خودتصتتحیحی دربتتارۀ ادراک حستتی بتتییتتترر
است؛ بدین معنا که این اصتِ نمتیتوانتد دالیتِ متا
بتترای موجتتهبتتودن ادراک حستتی را تضتتعیف کنتتد؛
زیرا این فرایند خودتصحیا است

از متتتدتی جمشتتتید مهتتتارف

اما دربارۀ شتهود چته متیتتوان گفتت؟ بته نظتر

بتهکتارگیری ایتن فراینتد را بته دستت متتیآورد  28از

متتتتی رستتتتد شتتتتهوددای متتتتا دارای ویژگتتتتی

تترق دیگتتری جمشتتید متتیفهمتتد کتته برختتی از

خودتصحیحی نیستتند؛ یتا اگتر دتم دستتند ،نستبت

باوردتتایی کتته از ایتتن فراینتتد بتته دستتت متتیآینتتد

بته ادراک حستی ،فراینتد توالنیتتری را متی لبنتد

کتتا شانتتد؛ امتتا بتتا دتتر گونتته بتتهکتتارگیری دمتتان

تتتا خبادتتای گذشتتته را اصتتالا کننتتد مهتتمتتترین

فرایند ،جمشید باز بته دمتان نتیجته متیرستد کته آن

دلیتِ متتا بحثتتی استتت کته در کتتر تفتتاوف بتتاور و

باوردتتا صتتادقانتتد ایتتن یعنتتی فراینتتد تولیتتد بتتاور

شهود آمده استت و در اینجتا بتر آن تکیته متیشتود

بهختودیختود نمتی توانتد بتین باوردتای

بیلتتتر ،یکتتتی از متتتدافعان جتتتدی موجتتتهبتتتودن و

موردبح

صتتادق و کتتا ش تمتتایز بگتتذارد در ایتتن اویتتا
کامالً روشتن استت کته جمشتید دالیتِ ختوبی دارد
کتته در موجتتهبتتودن فراینتتد تولیتتد بتتاور یادشتتده

شتاددبودن شتهود ،در تفتاوف بتاور و شتهود چنتتین
میگوید:

29

«بتتتاور بتتته میتتتزان زیتتتادی شتتتکِ پتتتذیر

30

تردیتتد کنتتد نتیجتته اینکتته در ویتتعیتی کتته یتتک

استتتت بتتتا استتتتفاده از گتتترای

فراینتتد تولیتتد بتتاور خودتصتتحیا نیستتت ،ایتتن

گتتولزدن ،ارعتتاش ،شستتتتوشتتوی م تتتزی و

ویژگتی شتاددی خوادتتد بتود کته ایتتن فراینتد بتتاور

غیتتره متتی تتتوان شتتخی را ت ریبتتاً بتته دتتتر

موجه تولید نمیکند

چیتتز باورمنتتد کتترد ،درچنتتد بتته تتور یتتمنی

حتتتال بایتتتد دیتتتد کتتته ایتتتن ارتبتتتاط بتتتین
خودتصتتتحیحی یتتتک فراینتتتد تولیتتتد بتتتاور و
موجتتهبتتودن بتتاور تولیدشتتده چتته اثتتری بتتر مستتئلۀ
موجتهبتتودن باوردتتای حستی و شتتهودی متتیتوانتتد
داشته باشد بته نظتر متی رستد دالیتِ ختوبی وجتود

بتتته قتتتدرف،

شتتهود چنتتین نیستتت درچنتتد اختتتالف نظتتر
استتتت در اینکتتته درجتتتۀ شتتتکِ پتتتذیری

31

شتتتهود چ تتتدر استتتت (برختتتی بتتتاور دارنتتتد
شتتهود بیشتتتر شتتکِ پتتذیر استتت؛ متتن [یعنتتی
 29نمون ۀ دیگر از ا شار به ای ن مطسب را میتهوان در Sosa (1995,
) p. 152-153و ) Kim (1998, p. 306یالت.

 28این مهارت زومی ندارد که آگااانه باشد.

Plastic
Degree of plasticity

30
31
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نویستتندهچ چنتتتین فکتتتر نمتتتیکتتتنم) ،وایتتتا

کنتتیم کتته زامبتتی مثتتال چتتالمرز دتتم درواقتته دارای

استتتت کتتته شتتتهوددا اتت تاً بستتتیار بیشتتتتر در

متا

دنیت و آگادی است امتا ایتن مستئله بته ب حت

م ایستته بتتا بتتاور نستتبت بتته چنتتین تتتأثیراتی

مربوط نیست؛ زیترا مربتوط بته ایتن استت کته یتک

م تتتاوم دستتتتند» ( )Bealer 1996, p. 613

متتورد از شتتهود متتورد دیگتتری از شتتهود را کنتتار

(تأکید از ما است)

بزند؛ یعنی شتهوداً بفهمتیم؛ یعنتی بتهشتکِ ع النتی

صتلبیت شتتهود ،نستبت بتته بتاور ،بیتتان متیکنتتد

به نظر برسد که شتهود متا دربتارۀ دنیتت زامبتیدتا

که شتهود در م ابتِ ت ییتر و اصتالا شتکِناپتذیرتر

کا ش بوده است)

استتت متتثالً در خبتتای ادراکتتی متتولر -لیتتر ،حتتتی

ردهای از مثتالدتتای فلستتفی مهتتم پتتارادوک دتتا

دنتوز بته

را معمتتوالً ایتتنگونتته تعریتتف

از انتدازهگیتری دو ختک بتا خبکت

پت

دستتتند پتتارادوک

نظر متیرستد دو ختک دتمانتدازه نیستتند  32در ایتن

متتیکننتتد :دستتتهای گتتزارهدتتا کتته درکتتدام بتته نظتتر

موقعیتتتت درچنتتتد بتتتاور بتتته اینکتتته دو ختتتک

صادق می رستند ،امتا مجموعتاً بته نظتر ناستازگارند

آشتتکار و تصتتحیا

مثالً مجموعۀ این جمتالف« :دتر انستان بتا قتد 200

متتیشتتود (بتته دلیتتِ اعتمتتادی کتته بتته وستتایِ

سانتی متر در جامعتۀ ایتران قدبلنتد استت دتر انستان

انتتدازه گیتتری وجتتود دارد)؛ امتتا شتتهود فیزیکتتی متتا

بتتا قتتد  150ستتانتی متتتر در جامعتتۀ ایتتران قدبلنتتد

کمتر دستتخوش ت ییتر متیشتود و دم نتان گتزاره

نیستت دتتر دو نفتتری در جامعتتۀ ایتتران کتته تفتتاوف

کا ش به نظتر صتادق متیرستد ( Bealer 1992, p.

قدشان تنهتا یتک میلتی متتر باشتد ،اگتر یکتی قدبلنتد

دتتمانتتدازهانتتد بالفاصتتله کتتذب

 33 )102یا بتهعنتوان مثتالی فلستفیتتر بته نظتر بعیتد
می رسد شهوددای دیگتر ،شتهود متا در مثتال ن ت

باشتتد دیگتتری نیتتز قدبلنتتد استتت» صتترفنظتتر از
اینکتته چتته راهحلتتی بتترای ایتتن پتتارادوک

تتترجیا

 (1996) Chalmersرا کتته مبتتابی آن ممکتتن استتت

داده شتتود (یعنتتی کتتدام یتتک از ایتتن ستته گتتزاره

زامبتتی وجتتود داشتتته باشتتد (یعنتتی موجتتودی از

صتادق نیستت) دتی کتتدام از راهحتِدتا اوالً شتتهود

حیتت

فیزیکتتی کتتامالً شتتبیه بتته متتا ولتتی بتتدون

آگتتادی) از شتتهودیبتتودن بینتتدازد (ممکتتن استتت

مالحظتتاف نظتتری دیگتتری ستتبب شتتود بتتاور پیتتدا
 32خطهها ادراکههی مههو ر  -یههر ) (Muller-Lyer Illusionامههان
آزمایش معروف است کهه در آن دو دهار خه زیهر بهه نظهر طهول اها
مت اوتی دارند ارچند در تقیقت این دو برابرند.

اولیه صادق بودن این سته گتزاره را ت ییتر نمتی ددتد
و ثانیتاً دالیتتِ آن راهحتِدتتا بترای صتتادقنبتتودن آن
گزاره مبتنی بر دی شهود سرراستی نیست
بنتتابراین بتتتا درنظرگتتترفتن صتتتلبیت شتتتهود و
توجه بته تعریتف خودتصتحیحی ،نتیجته متیشتود
کتتته شتتتهود خودمصتتتحا نیستتتت یتتتا درجتتتۀ
خودتصتتحی حیاش بستتیار کمتتتر از ادراک حستتی
استتت نتته تنهتتا بتترای شتتهود بلکتته بتترای دتتر قتتوۀ
شناختی ،بته نظتر متیرستد صتلبتربتودن تولیتداف
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یک قوه در م ابتِ ت ییتر و م تاومتربتودن در م ابتِ
اما چنین تمایز نالی این نیفت که شهود میتواند منجر به تو ید باور

شود.

اصتتتالا ،دلیلتتتتی استتتتت بتتتر اینکتتتته درجتتتتۀ
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خودتصحیحی آن قتوه یتا فراینتددای مربتوط بته آن
قوه کم تر خوادد بود؛ پ

میتوان گفت:

اصححد صحححلبیت و خودتصححححیحی؛ صتتتلبیت
زیاد دلیلی است بر خودتصحیحی کم
اجتتازه ددیتتد استتتدالل علیتته شتتاددبودن شتتهود
جمه بنتدی شتود ،ارتبتاط آن بتا استتدالل تمثیلتی یتا

شتود ،تمتتام بتار استتتدالل بتر فتترض محافظتهکتتاری
پدیداری است
محافظحهکحاری پدیحداری اگتر بترای  Sبته نظتتر
برستد کته  ،Pآنگتتاه  Sبتهواستتبۀ آن حتداقِ در بتتدو
امر توجیهی برای باور به  Pدارد
حتتتی اگتتر محافظتتهکتتاری پدیتتداری درستتت

قیاستتی پدیتتدارگرایی لتته موجتتهبتتودن شتتهود بیتتان

باشتتد ،تنهتتا در شتترایبی درستتت استتت کتته ا تتال

میشود استدالل از این قرار است:

دیگتتری از فراینتتد تولیتتد بتتاور  Pدر دستتت نباشتتد

 1فراینتد شتتهود صتتلب استتت (یتتا درجتتۀ صتتلبیت

اگتتر دربتتارۀ فراینتتد تولیتتد بتتاور خاصتتی بتتدانیم یتتا

زیادی دارد)
 2دتتر فراینتتدی کتته صتتلب استتت ،خودمصتتحا
نیستتت (یتتا صتتلبیت زیتتاد دلیلتتی استتت بتتر
خودتصتتتتحیحی کتتتتم) (اصتتتتِ صتتتتلبیت و
خودتصحیحی)

شتتوادد ختتوبی داشتتته باشتتیم کتته خودمصتتحا
نیستتتت ،بتتتی اصتتتِ خودتصتتتحیحی و توجیتتته
نمی تتوان ادعتا کترد بتاور بته  Pموجته استت؛ زیترا
دالیلتی وجتتود دارد کتته فراینتتد تولیدکننتتدۀ  Pبتتاور
موجته تولیتتد نمتتیکنتتد؛ از ایتتن رو ،محافظتتهکتتاری
پدیتتتداری در حضتتتور اصتتتِ خودتصتتتحیحی و

 3دتر فراینتدی کته خودمصتتحا نباشتد مولتد بتتاور

توجیتته متتورد مناقشتته استتت ایتتن یعنتتی صتتحت

موجه نیستت (خودتصتحیحی کتم دلیلتی استت

استتتدالل قیاستتی پدیتتدارگرایی لتته شتتهود متتورد

بتتر موجتتهنبتتودن بتتاور تولیتتد شتتده) (اصتتِ

مناقشه است

خودتصحیحی و توجیه)

اما دربتارۀ تبیتین کننتدگی استتدالل پدیتدارگرایی

نتیجه :فرایند شهود باور موجه تولید نمیکند

چه می توان گفت آیتا توستِ بته شتبادت پدیتداری

حال اگتر استتدالل پدیتدارگرایی لته موجتهبتودن

میتان شتهود و ادراک حستی متیتوانتد موجتهبتتودن

شتتهود ،تمثیلتتی لحتتان شتتود ،استتتدالل بتتاال نشتتان

شهود را تبیتین کنتد؟ یتک نکتته ابتتدایی ایتن استت

می ددتد کته تمثیتِ یادشتده تمثیتِ یتعیفی استت

کتته اگتتر قبتتول کنتتیم کتته شتتهود موجتته نیستتت ،از

شتتهود و ادراک حستتی دتتر دو ویژگتتی پدیتتداری

استتاس مستتئله منحتتِ متتیشتتود؛ زیتترا در ایتتن

دارنتتد؛ امتتا ادراک حستتی خودمصتتحا استتت بتته

صورف اصالً شتهود موجته محستوش نخوادتد شتد

ختتالف شتتهود بتتا فتترض اینکتته دتتر دو ویژگتتی

تتتا در پتتی تبیینتتی بتترای آن باشتتیم تبیتتینختتوادی

خودتصتتحیحی و داشتتتن ویژگتتی پدیتتداری بتتته

وجتود نخوادتد داشتت امتا حتتی اگتر فترض کنتیم

توجیتتته مربتتتوطانتتتد ،استتتتدالل تمثیلتتتی از ادراک

شهود بته دتر حتال موجته استت ،بتاز بتا توجته بته

حسی به شهود یعیف خوادد بود

حضتتور ویژگتتی خودتصتتحیحی در ادراک حستتی،

اگتتتر استتتتدالل پدیتتتدارگرایی ،قیاستتتی لحتتتان

بته نظتر متیرستد تبیتین مناستب بترای موجتهبتودن
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ادراک حستی لزوم تاً شتامِ ارجتتا بته ایتتن ویژگتتی

شتتتهود از موجتتتهبتتتودن آن دفتتتا کتتترد مستتتئلۀ

معرفتتی ادراک حستی استتت و اگتر ارجتتا بته ایتتن

دیگتتتتری را دتتتتم در پتتتتی خوادتتتتد داشتتتتت:

ویژگتی جتزج جدانشتتدنی تبیتین موجتهبتتودن ادراک

ویژگتتتی پدیتتتداری بتتتهنظررستتتیدن در شتتتهود

حسی استت ،آنگتاه نختوادیم توانستت تبیتین صترفاً

نتته تنهتتا یتتک حستتن معرفتتتی نیستتت بلکتته حتتتی

پدیدارشناختی را دربارۀ موجتهبتودن شتهود بته کتار

یتتتک عیتتتب معرفتتتتی بتتترای شتتتهود محستتتوش

گیریم پدیتدارگرایی مبتنتی بتر ایتن فترض بتود کته

خوادتتتتد شتتتتد ( 1910

 )Russell,صتتتتلبیت

تبیتتین مناستتبی بتترای موجتتهبتتودن ادراک حستتی

شتتهود کتته بتتهواستتبۀ آن شتتهود در م ابتتِ ت ییتتر

وجتتود دارد کتته تنهتتا بتته ویژگتتیدتتای پدیتتداری

م تتاومتتتر استتت بتتهایتتافۀ حالتتت بتتهنظررستتیدن

ارجا می ددتد و بنتابراین دمتین تبیتین را متیتتوان

صتتدق محتتتوا ،گتتاه شتتهود را بتته یتتک فراینتتد

برای موجهبودن شتهود بته کتار بستت امتا حتال کته

خبرنتتاک تبتتدیِ متتیکنتتد فراینتتدی کتته نتتهتنهتتا

ارجتتا بتته ویژگتتی خودتصتتحیحی دتتم بخشتتی از

در م ابتتتِ ت ییتتتر و تصتتتحیا م تتتاوم استتتتت،

تبیتین موجتهبتودن ادراک حستتی استت و بتا توجتته

بلکتتته عتتتالوه بتتتر آن مستتتت یماً صتتتدق ختتتود را

بتته اینکتته خودتصتتحیحی ویژگتتی غیرپدیتتتداری

بتتهشتتکِ پدیتتداری بتته فاعتتِ تحمیتتِ متتیکنتتد،

استت ،متتیبینتتیم کتته تبیتین پدیتتداری بتترای شتتهود

فراینتتدی استتت کتته نتته تنهتتا در موجتتهبتتودن آن

مناسب نیستت  34از ترف دیگتر بته ایتن دلیتِ کته

بایتتد تردیتتد کتترد ،بلکتته عتتالوه بتتر آن ریستتک

شتهود بتهانتدازۀ کتتافی خودمصتحا نیستت ،اصتتوالً

اتکا به آن به نسبت زیاد خوادد بود

موجهبو دن آن به ور جدی زیر سؤال است
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