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ملخصّ ّ
يبدو أن الحساسية للوقت تؤثر في تقييمنا العفوي للمقدار املعقول من مستوى القابلية للخطأ
( )fallibilityفي شهادات اآلخرين .إذا غضضنا النظر عن االعتبارات األخرى؛ فسنجد أنفسنا أكثر
تسامحا وتساهل في قبول الشهادات الحساسة للوقت في مقابل الشهادات غير الحساسة للوقت.
في هذه الورقة ،أتعامل مع ردة الفعل العفوية هذه تجاه شهادات اآلخرين بوصفها إستراتيجية
قبول .ومن ثم ،أحاول إثبات أن هذه الستراتيجية العفوية ،التي تأخذ في الحسبان الحساسية
للوقت ،تتفوق إبستمولوجيا على إستراتيجيتين قريبتين في املجال نفسه ال تأخذ أي منهما
الحساسية للوقت في الحسبان ،وهما :الستراتيجية املتسامحة التي يتبعها أصحاب النزعة الل-
اختزالية ،والستراتيجية املتشددة التي يتبعها أصحاب النزعة االختزالية .كذلك أوضح في هذه
الورقة أن الستراتيجية العفوية توفر الفرصة مللتقي الشهادة لتحصيل مقدار أكبر من
االعتقادات الصائبة ومقدار أقل من االعتقادات الخاطئة ،كما أنها تمكن متلقي الشهادة من
أداء واجبه البستمولوجي على نحو أفضل وأكثر كفاءة.
الكلماتّاملفتاحية :قبول الشهادة ،الحساسية للوقت ،النزعة االختزالية ،النزعة الل ختزالية.
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 -1مقدمة ّ
تحتل شهادات اآلخرين مكانة مركزية في فضائنا البستمولوجي ،فنحن نعتمد على شهادات
اآلخرين في تكوين كثير من اعتقاداتنا التي قد تتنوع وتمتد إلى نطاق واسع يشمل مثل :وصف
الطريق ألقرب محطة وقود ،أو االكتشافات الطبية الجديدة ،أو معرفة يوم ميلد أحد
الشخصيات التاريخية أو حتى معرفة املرء يوم ميلده هو1.

يتفق املتخصصون في حقل البستمولوجي تقريبا على نقطتين أساسيتين بخصوص شهادات
اآلخرين )1( :شهادات اآلخرين ذات قيمة كبيرة وال غنى عنها في منظومة الشخص املعرفية؛ ()2
شهادات اآلخرين غير معصومة من الخطأ ،فقد يكون ناقل الشهادة ليس أهل للعتماد عليه [في
تحمل وتبليغ الشهادة] أو ليس أمينا .ومن هنا :فالشخص املعني فقط بمحاولة تضخيم معارفه
من خلل شهادات اآلخرين [دون قيد] سيكون على األرجح فريسة سهلة للخداع .من ناحية
أخرى ،فمن يسعى لتجنب تحصيل املعرفة من طريق شهادات اآلخرين متمسكا باستقلله
املعرفي ،فلن يحصل سوى على مقدار ضئيل جدا من املعرفة قد ال يكون حتى كافيا لتحصيل
احتياجاته األساسية للعيش 2.ومن هنا ،فعلينا أن نتقبل ـ كمعظم الناس ـ حقيقة أن النسان،
بوصفه كائنا إبستمولوجيا ،يجعل نفسه (بدرجة ما) عرضة الكتساب اعتقادات خاطئة حين
ُيدمج الشهادة ضمن منظومته املعرفية ،وهذا هو ثمن املعرفة التي يستطيع [ويحتاج املرء إلى]
تحصيله عبر شهادات اآلخرين ،كما يقول ريتشارد موران" :إن غايتي القصوى هي الوصول إلى
الصواب بخصوص ما يحدث في العالم ،ولكن في الغالب ال بد لي من املرور باعتقادات اآلخرين
باعتبارها املدخل الوحيد (غير املعصوم من الخطأ) للوصول إلى هذا الصواب" ( Moran 2006,
ا
 .)278ولكن ينبغي أن يكون الثمن املبذول (أي مستوى القابلية للخطأ في الشهادة) معقولّ
ومقبوال ،فنحن ال نريد أن ينتهي بنا األمر محملين بقدر كبير من االعتقادات الخاطئة.

 1أعني بـ "الشهادة" أي معلومة أو خبر أو رواية مصدرها كلمات شخص آخر ،وهذه الورقة تسعى للمساهمة في النقاش الفلسفي
املعاصر في موضوع :الستراتيجية امللئمة لقبول (و رد) شهادات اآلخرين( .حاشية خاصة بالنسخة العربية).
 2يقول ريتشارد فيلدمان ،في محاولة منه لصياغة فكرة مماثلة بخصوص القبول بشكل عام " :قد ننجح في تحصيل الكثير من
االعتقادات الصائبة من خلل تصديق كل ش يء […] .ولكن هذا األمر ال يحقق أي نوع من التفوق البستمولوجي ،كما أن بإمكاننا
تفادي الكثير من االعتقادات الخاطئة من خلل تصديقنا أشياء قليلة جدا .غير أن هذه النزعة املتطرفة في املحافظة ال تحقق
أيضا أي تفوق إبستمولوجي .إننا لن نحقق التفوق البستمولوجي إال من خلل مركب مناسب يجمع بين الغايتين [غاية زيادة
االعتقادات الصائبة وغاية التقليل من االعتقادات الخاطئة]" ()Feldman 1988, 244
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ُ
من هنا ،فنحن حين تعرض لنا شهادة ما فإننا نقيم غالبا بعفوية مستوى القابلية للخطأ
( )fallibilityفي الشهادة لكي نقرر ما إذا كان معقوال أم ال ،وحينها يمكننا أن نقرر ما إذا كنا على
استعداد لقبول الشهادة أو ردها.
في ورقتي هذه ،سأبين في البداية كيف أن الحساسية للوقت ذات أثر في قبولنا شهادات اآلخرين
عبر تأثيرها في تقييمنا العفوي للمقدار املعقول من مستوى القابلية للخطأ في لشهادة .ففي
حياتنا اليومية ،وبغض النظر عن االعتبارات األخرى ،نميل عادة [وبشكل عفوي] إلى التساهل في
قبول الشهادات الحساسة للوقت مقارنة بالشهادات غير الحساسة للوقت .من ردة الفعل
العفوية هذه تجاه الشهادات ،سأحاول أن أبني إستراتيجية لقبول شهادات اآلخرين ،ومن ثم
سأحاول إثبات أن ما أسميه "إستراتيجيةّالقبولّالعفوية" تتفوق من الناحية البستمولوجية
على إستراتيجيتين قريبتين مشابهتين :الستراتيجية املتسامحة التي يتبناها أصحاب النزعة الل
اختزالية ،والستراتيجية املتشددة التي يتبناها أصحاب النزعة االختزالية .كذلك أوضح أننا
باتباعنا لستراتيجية القبول العفوية التي تأخذ الحساسية للوقت في الحسبان يمكن أن نحصل
على قدر أكبر من االعتقادات الصائبة وقدر أقل من االعتقادات الخاطئة .أيضا ،باتباعنا
للستراتيجية العفوية سنتمكن من أداء واجبنا البستمولوجي على نحو أكمل وأكثر كفاءة.
 -2الحساسيةّللوقتّوشهاداتّاآلخرينّ ّ
تختلف شهادات اآلخرين من حيث حساسيتها للوقت ،فبعض الشهادات مقيد بإطار زمني ضيق؛
إذا لم نكون اعتقادا بخصوص هذه الشهادة ضمن هذا الطار الزمني املحدد ،فستصبح هذه
الشهادة بل قيمة من الناحية البستمولوجية .وهناك شهادات أخرى غير حساسة للوقت ،حيث
يمكننا تأجيل تكوين االعتقادات املرتبطة بتلك الشهادات دون أن يؤثر هذا في قيمتها
البستمولوجية بالنسبة إلينا .قد تكون الشهادة حساسة للوقت بالنظر إلى عوامل واعتبارات
عديدة مثل الصوابية ،التسويغ ( ،)justification/ warrantاالعتقاد/القبول ،وغير ذلك .في ورقتي
هذه ،أنا معني فقط بحساسية الشهادة للوقت بالنسبة لصوابية الشهادة .3لنأخذ املثال التالي
حتى تتضح هذه النقطة .لنفترض أنك متأخر على موعد مقابلة وظيفية ووصلت إلى مقر الشركة
وسألت شخصا ال تعرفه عن مكان انعقاد املقابلة ،فأخبرك أن املقابلة تجري اآلنّ في غرفة
 3بمعنى أن القيمة الصوابية للشهادة قد تتغير خلل مدة وجيزة (حاشية خاصة بالنسخة العربية).
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االجتماعات ووصف لك الطريق إليها .ستكون هنا بين خيارين إما أن تقبل (أو ترفض) على الفور
ما يقوله هذا الشخص أو أن تتريث في القبول (ملزيد من التقص ي والتثبت بشأن مصداقية
الشخص مثل) .إذا تريثت في القبول لفترة ،فمن املحتمل أن تنتهي فترة املقابلة وبالتالي فلن تكون
هناك مقابلة وظيفية منعقدة اآلن ،ومن هنا ستفوتك فرصة تكوين اعتقاد [أي اعتقاد] بشأن
شهادة الشخص الغريب ،فحتى لو قررت تكوين اعتقاد الحقا بشأن الشهادة ،فإن اعتقادك لن
يكون بشأن مكان انعقاد املقابلة الوظيفية الجاريةّ ا ّآلن ،بل سيكون في شأن آخر مختلف:
"املكان الذي انعقدت فيه املقابلة الوظيفية قبلّ زمن" .وهكذا؛ فصواب القضية "املقابلة
الوظيفية تجري اآلن في غرفة االجتماعات" مقيدة بإطار زمني ضيق (وقت إجراء املقابلة)؛ لن
تكون القضية صوابا خارجه.
يظهر في هذا املثال املذكور أعله أننا سنكون على األرجح أكثر تسامحا وسنقبل الشهادة
[مباشرة] ،فنحن عندما نطلب من شخص آخر أن يصف لنا الطريق إلى مكتب أو (بوابة مكان)
فإننا نميل إلى تصديقه حاال دون تردد .ولكن هل لعنصر الحساسية للوقت أي تأثير في قبولنا
العفوي املتسامح ملثل هذه الشهادات؟ أعتقد أن الجابة باليجاب .والختبار هذه الفرضية،
دعونا نقارن بين موقفين متشابهين ال يختلفان سوى في حساسية الوقت :أحدهما حساس
للوقت ،واآلخر غير حساس للوقت:
 -1تقف أم وطفلها في محطة حافلت ،ويأتي شخص ال تعرفه ُويقدم نفسه على أنه طبيب
أطفالُ ،ويشخص الطفل بأنه مريض مرضا غير حرج [ليس بحاجة عاجلة للعلج]،
ويصف لها دواء.
 -2بينما الطفل مختنق ويوشك أن يفقد وعيه ،يأتي شخص ال تعرفه األم ويقدم نفسه على
أنه طبيب ،يخبر األم بأن الطفل بحاجة عاجلة لفتحة في أسفل مجرى الهواء
 tracheotomyويتطوع للقيام بذلك بنفسه.
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لنفترض أن هذا الرجل الذي ال تعرفه األم هو نفس الشخص في السيناريوهين وال يوجد سبب
ظاهر يدعو للتشكيك في أمانته وأهليته [لتحمل وتبليغ الشهادة] أو لتعزيزها وتأكيدها .4فليس
لدى األم سوى ادعاء الرجل املجرد لتنظر فيه.
في الحالة األولى يبدو أن من حق األم أن تتريث في تكوين اعتقاد بخصوص الشهادتين اللتين أدلى
بهما الرجل :أنه طبيب وأن ابنها مريض وبحاجة إلى بعض األدوية ،قد تأخذ في حسبانها ما قاله
هذا الرجل الغريب وتسأل عنه طبيب العائلة عندما تزوره في املرة القادمة ،ولكن ال يبدو أن من
حقها أن تكون اعتقادا بشأن صحة ابنها بناء على مجرد تشخيص عابر من شخص ال تعرفه.
أما في الحالة الثانية ،فيبدو أن األم ستكون ُمح َّقة في قبول شهادة الرجل بأنه طبيب وبأن ابنها
بحاجة إلى تدخل حرج وعاجل ،وهذا هو التصرف املتوقع واملعتاد من كثيرين في مواقف مشابهة،
فمن الشائع في حاالت الطوارئ أن يصدق الناس ادعاء شخص ال يعرفونه بأنه طبيب وأن يثقوا
في قوله بشأن الوضع الصحي للمريض (على متن الطائرة مثل).
ومن هنا ،يظهر أن األم ستكون ُمحقة في تريثها في تكوين اعتقاد بشأن الشهادة األولى وفي قبولها
[املباشر] للشهادة الثانية مع أن الشهادتين صادرتان عن الشخص نفسه ويحتويان املضمون
ذاته تقريبا .من الواضح أن ما ُيفرق بين املوقفين هو أن املوقف الثاني حساس جدا للوقت في
حين أن املوقف األول غير حساس للوقت .ففي الحالة األولى ال َّ
يتحتم على األم أن تكون اعتقادا

على الفور (أو حتى أن تكون اعتقادا أصل) ،فإذا كانت تريد أن تقبل الشهادة فأمامها متسع من
الوقت لتقييم أمانة الشاهد وأهليته [لتحمل الشهادة وتبليغها] 5أما في الحالة الثانية ،فليس
لدى األم أي متسع من الوقت لتفكر على مهل وبإمعان في الشهادة وفي شخصية ناقلها ،إذ ال بد
لها أن تقبل (أو ترفض) الشهادة فورا .ومن هنا ،فرغم أن مستوى القابلية للخطأ في الشهادتين
متماثلة تقريبا ،إال أن [من املتوقع] أن تكون األم أكثر تسامحا في قبول الشهادة الثانية مقارنة
باألولى .ويظهر أنها س ُتقيم مستوى القابلية للخطأ في الشهادة الثانية (وليس األولى) على أنه
معقولّ ومقبول ،موقف األم هذا يبدو أنه سيشبه جدا ردة الفعل العفوية لنا جميعا [في مثل

 4أمانة ناقل الشهادة وأهليته لتحمل وتبليغ الشهادة ( )sincerity and reliabilityهما الصفتان الرئيسيتان املؤثرتان في
موضوع قبول شهادات اآلخرين عند البستمولوجيين (حاشية خاصة بالنسخة العربية).
 5الحظ أن بإمكان األم أيضا أن تفتش عن مصدر آخر للمعلومة غير الشهادة إال أن هذا األمر خارج عن موضوع الورقة فنحن
هنا نفترض أن طريقها للحصول على املعلومة هو شهادة اآلخرين (حاشية خاصة بالنسخة العربية).
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هذه املواقف]  .6وطاملا أن مستوى القابلية للخطأ ال يختلف في الشهادتين ،فمن الواضح أن ما
ا
معقول هو كونها حساسة جدا للوقت.
ّ
يجعل مستوى القابلية للخطأ في الشهادة الثانية
مما سبق ،يتضح أن الحساسية للوقت تؤثر في تقييمنا العفوي للمقدار املعقول من مستوى
القابلية للخطأ في لشهادة.
 -3إستراتيجيةّالقبولّالعفوية ّ
من ردة الفعل العفوية تجاه شهادات اآلخرين (كما تمثلها حالة األم والطبيب املزعوم في املوقفين
السابقين) يمكننا بناء إستراتيجية قبول .تقول هذه الستراتيجية :إن من حق متلقي الشهادة أن
يقبل الشهادة الحساسة للوقت على ظاهرها مباشرة ما لم يكن هناك سبب للتشكيك في أمانة
ناقل الشهادة وأهليته [لتحمل وتبليغ الشهادة] .إضافة إلى ذلك ،تدافع هذه الستراتيجية عن أن
من حق متلقي الشهادة التريث في قبول الشهادة غير الحساسة للوقت حتى يوجد سبب وجيه
يدعم أمانة ناقل الشهادة وأهليته [لتحمل وتبليغ الشهادة] .هذه الستراتيجية أسميها
"إستراتيجية القبول العفوية".
هناك إستراتيجيتان قريبتان في املضمار نفسه :األولى هي الستراتيجية املتسامحة التي تقول إن
ردة فعلنا تجاه شهادات اآلخرين يجب أن تكون القبول املباشر دون اعتراض أو تردد ما لم يكن
لدينا سبب للعتقاد بأن ناقل الشهادة ليس أمينا أو ليس أهل للعتماد عليه [في تحمل وتبليغ
الشهادة] .الثانية :هي الستراتيجية املتشددة التي تجعل قبولنا لشهادات اآلخرين مشروطا دائما؛
فليس من حقنا [ـ وفقا لهذه الستراتيجية ـ] قبول أي شهادة حتى تتوفر أسباب تؤكد أمانة ناقل
الشهادة وأهليته [لتحمل وتبليغ الشهادة] .تضم قائمة املناصرين للستراتيجية األولى ـ التي تعود
جذورها إلى الفيلسوف توماس ريد ـ أصحاب النزعة الل اختزالية مثل كودي ،)1992( Coady
وبيرج  ،)1997( Burgeووينر  ،)2003( Weinerوغيرهم .وتضم قائمة مؤيدي الستراتيجية الثانيةـ

 6إذا غضضنا النظر عن االعتبارات األخرى؛ فإن املوقف الذي تؤيده ردة فعلنا العفوية (أي :يبدو لنا صحيحا بشكل عفوي)
مقدم فلسفيا على ما سواه (حاشية خاصة بالنسخة العربية).
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والتي تعود جذورها إلى الفيلسوف دافيد هيوم ـ أصحاب النزعة االختزالية مثل أودي Audi
( ،)1997والكي  ،)2003( Lackeyوفريكر  ،)1995( Frickerوغيرهم.
وعلى خلف الستراتيجية العفوية ،ال يظهر أن أيا من هاتين الستراتيجيتين تعتبر الحساسية
للوقت عامل ذا أثر في قبول شهادات اآلخرين .ومن الواضح في كل الستراتيجيتين أن املقدار
املعقول من مستوى القابلية للخطأ في شهادات اآلخرين ثابت ال يختلف من شهادة إلى أخرى،
وإنما تختلف الستراتيجيتان في تقييمهما ملاهية املقدار املعقول من مستوى القابلية للخطأ في
شهادات اآلخرين .فمن ناحية ،يظهر أن الستراتيجية املتسامحة تشير إلى أن املقدار املعقو ّل من
مستوى القابلية للخطأ في شهادات اآلخرين مطابقة مبدئيا ملستوى القابلية للخطأ في شهادات
اآلخرين عموما ،ولهذا فهي تؤيد قبول الشهادة على ظاهرها مباشرة ما لم تكن هناك أسباب
وجيهة تزيد من مستوى القابلية للخطأ في شهادة بعينها (كأن يكون ناقل الشهادة ليس أمينا أو
ليس أهل للعتماد عليه [في تحمل وتبليغ الشهادة]) .ومن ناحية أخرى ،يظهر أن الستراتيجية
املتشددة تشير إلى أن مستوى القابلية للخطأ في شهادات اآلخرين عموما أعلى مبدئيا من املقدار
املعقولّ ،ولذا فالستراتيجية املتشددة تتطلب أسبابا إضافية لتخفيض مستوى القابلية للخطأ
ليكون في املستوى املعقول قبل أن يتم قبول الشهادة [وذلك من خلل التحقق من أمانة ناقل
الشهادة وأهليته لتحمل وتبليغ الشهادة)]7 .

 يدور النقاش والجدل حول إبستمولوجيا الشهادة بين اتجاهين رئيسيين تمثلهما النزعة االختزالية  reductionismوالنزعة الل
اختزالية  .non-reductionismيستند أصحاب النزعة االختزالية إلى رأي الفيلسوف السكتلندي ديفيد هيوم بأن نمط التفكير
األكثر شيوعا ونفعا وضرورة لحياة النسان هو ذلك املستمد من شهادات اآلخرين وروايات شهود العيان والحاضرين للوقائع،
ولذلك فإن الحجج والبراهين من هذا النوع ال تستمد ضمانها وصحتها إال من مبدأ ملحظتنا لصدق شهادة اآلخرين والتطابق
املعتاد بين الوقائع وما يقوله شهود العيان .إذن ،نحن نكون االعتقادات بناء على شهادات اآلخرين ألننا رأينا حاالت مؤكدة كثيرة
تؤيد هذا األمر ،ومن ثم يمكن رد أو اختزال تسويغ االعتقادات املبنية على الشهادة إلى أي تسويغ قائم على الدراك الحس ي أو
الذاكرة أو االستدالل ..إلخ.
في املقابل ،يستند أصحاب النزعة الل اختزالية إلى رأي الفيلسوف السكتلندي توماس ريد ،املعاصر لديفيد هيوم ،بأن لدينا ملكة
فطرية ،ال تدعمها أي مواقف أو حاالت من امللحظات الشخصية ،تجعلنا نثق في اآلخرين ونصدقهم ،وتكون هذه امللكة في أشد
تجلياتها لدى األطفال الذين يثقون في اآلخرين دون أي خبرة استقرائية سابقة ،ثم تأتي الخبرة الواقعية لتقلص هذه امللكة وتضع
لها حدودا ،أي إن تميل إلى أن تجعل اعتقاداتنا تستند إلى سلطة اآلخرين وعقولهم وتفكيرهم قبل استنادها إلى عقلنا وتفكيرنا
الخاص .ومن ثم ،فاألصل أن تسويغ االعتقادات املبنية على الشهادة ينبع من كفاءة هذه امللكة ،وال حاجة إلى اختزال هذا
التسويغ أو رده إلى ما هو ُم َّ
سوغ على أساس الدراك الحس ي أو االستدالل] .املراجع[
 7تتفق الستراتيجيتان العفوية واملتشددة على أمرين :األول :أن الشهادة تنطوي حتما على نسبة من القابلية للخطأ (احتمالية
خطأ أو خداع الشاهد) والثاني :أنه لقبول الشهادة البد أن يكون مقدار ال التي تنطوي عليه الشهادة "معقوال" .تختلف
الستراتيجيتان في نظري في تقدير معقولية ال في الشهادة ـ في وضعها األصلي ـ فالستراتيجية املتشددة تفترض أن ال في أي شهادة
7

فضل عن كونها تبدو مقنعة أوليا [قبل أي حجة] ( ،)intuitively appealingيبدو أن إستراتيجية
القبول العفوية أيضا تتفوق إبستمولوجيا على كل من الستراتيجيتين املتسامحة واملتشددة،
فيما يلي أعرض حجتين لذلك.
أوال :تتميز الستراتيجية العفوية عن كل من الستراتيجيتين املتسامحة واملتشددة بأنها تخلق
فرصة لتحصيل قدر أكبر من االعتقادات الصائبة وقدر أقل من االعتقادات الخاطئة .لثبات
هذه الفرضية ،دعونا نختبر كيف تتعامل الستراتيجيات الثلث مع االحتماالت التي يمكن أن
تكون عليها الشهادة من حيث الحساسية للوقت ومن حيث صواب الشهادة وخطئها.
يمكن تقسيم االحتماالت املمكنة للشهادة من حيث حساسيتها للوقت ومن حيث صوابها وخطئها
إلى أربع احتماالت )1( :شهادة صائبة وحساسة للوقت )2( ،شهادة خاطئة وغير حساسة للوقت،
( )3شهادة صائبة وغير حساسة للوقت )4( ،شهادة خاطئة وحساسة للوقت ( 8انظر الجدول
رقم .)1
الشهادةّ ّ
الشهادة األولى
الشهادة الثانية
الشهادة الثالثة
الشهادة الرابعة

صائبة/خاطئةّ ّ
صائبة
خاطئة
صائبة
خاطئة
جدول رقم 1

الحساسيةّللوقتّ ّ
حساسة للوقت
غير حساسة للوقت
غير حساسة للوقت
حساسة للوقت

ومن أجل التبسيط ،فسأفترض أننا ال نمتلك ما يدعونا بشكل مسبق للتشكيك في أمانة ناقل
الشهادة وأهليته [لتحمل وتبليغ الشهادة] أو تأكيدها وتعزيزها في كل من الشهادات األربع،
سأفترض أيضا أن بإمكاننا التحقق من أمانة ناقل الشهادة وأهليته [لتحمل وتبليغ الشهادة]
ولكن هذا التحقق يستغرق وقتا .بالضافة إلى ذلك ،سأفترض أن العامل الحاسم في تحديد
غير معقولة ولذلك ال تسمح بقبولها حتى يتم تخفيض هذه ال من خلل التحقق من مصداقية وأمانة ناقل الشهادة قبل قبول
الشهادة بينما الستراتيجية املتسامحة تنطوي على افتراض أن ال في أي شهادة معقولة حتى يزيد من هذه ال ولذلك فهي تقترح
قبول الشهادة فورا مالم يكن هناك ما يشكك في أمانة ناقل الشهادة وأهليته لتحمل الشهادة وتبليغها (حاشية خاصة بالنسخة
العربية).
 8أقصد بالشهادة الصائبة الشهادة التي محتواها قضية صائبة والشهادة والخاطئة الشهادة التي محتواها قضية خاطئة
(حاشية خاصة بالنسخة العربية).
8

صواب الشهادة أو خطئها هو أمانة ناقل الشهادة وأهليته [لتحمل وتبليغ الشهادة] وذلك ألن
احتمال صواب الشهادة عال حينما يكون ناقل الشهادة أمينا وأهل للعتماد عليه [في تحمل
ٌ
ومنخفض حينما ال يكون كذلك .ال شك أن من املمكن أن تكون الشهادة صائبة
وتبليغ الشهادة]،
حتى وإن كان ناقل الشهادة ليس أمينا وليس أهل للعتماد عليه [في تحمل وتبليغ الشهادة] وقد
تكون خاطئة حتى وإن كان ناقل الشهادة أمينا وأهل للعتماد عليه [في تحمل وتبليغ الشهادة]؛
ولكنني ـ ومن باب التبسيط ـ استبعدت في تحليلي التالي هذه الخيارات لضعف احتمال وقوعها
حقيقة.
بناء على املعطيات السابقة ،سننتقل اآلن إلى اختبار االستراتيجيات الثلث .إذا غضضنا النظر
عن االعتبارات األخرى فإننا باتباعنا لستراتيجية القبول العفوية في التعامل مع الشهادات
املوجودة في الجدول رقم  1سنحصل على ثلثة اعتقادات صائبة واعتقاد واحد خاطئ .ذلك أن
اتباع هذه الستراتيجية يقتض ي قبول الشهادة األولى مباشرة نظرا ألنها حساسة للوقت ،وهذا
س ُيفض ي بنا إلى تحصيل اعتقاد صائب [ألن الشهادة صائبة] .أما الشهادة الثانية ،وبما أنها غير
حساسة للوقت ،فسنتقص ى ونتحقق من أمانة ناقل الشهادة وأهليته [لتحمل وتبليغ الشهادة]،
وبالتالي سنخلص إلى أن الشهادة خاطئة ،وهذا س ُيفض ي بنا إلى تحصيل اعتقاد صائب آخر .أما
الشهادة الثالثة فينطبق عليها ما عملناه في الشهادة الثانية ،فيما عدا أننا سندرك أن الشهادة
تتضمن قضية صائبة .أخيرا ،بالنسبة للشهادة الرابعة ،وبما أنها حساسة للوقت ،فسوف نقبلها
مباشرة مما س ُيفض ي بنا إلى تحصيل اعتقاد خاطئ [نظرا ألن الشهادة خاطئة] .وهكذا ،يتضح أن
اتباع إستراتيجية القبول العفوية س ُيفض ي بنا إلى ثلثة اعتقادات صائبة واعتقاد واحد خاطئ.
من ناحية أخرى؛ فإننا حين نتبع الستراتيجية املتسامحة سينتهي بنا األمر إلى تحصيل اعتقادين
صائبين واعتقادين خاطئين .فطاملا أنه ليس هناك ما يدعونا إلى التشكيك في أمانة ناقلي
الشهادات وأهليتهم [في حمل وتبليغ الشهادة] ،فسنقبل الشهادات األربع كلها مباشرة دون أي
تقص ،بغض النظر عن حساسية أي منها للوقت.
وأخيرا ،حين نتبع الستراتيجية املتشددة سينتهي بنا األمر إلى تحصيل اعتقادين صائبين فقط.
فطاملا أننا ال نملك ما يؤكد أمانة ناقلي الشهادات وأهليتهم [في حمل وتبليغ الشهادة] ،فسنتقص ى
عنها في الحاالت األربع .ومن ثم ،سنحصل اعتقادات صائبة من الشهادات غير الحساسة للوقت،
ولكن ستفوتنا الفرصة في تحصيل أي اعتقاد من الشهادات الحساسة للوقت.
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عند النظر في النتائج املترتبة على اتباع الستراتيجيات الثلث ،يظهر أن الستراتيجية العفوية
تتفوق فعل من الناحية البستمولوجية على االستراتيجيتين األخريتين .فباتباعنا للستراتيجية
العفوية سنحصل على ثلثة اعتقادات صائبة ،في حين أننا سنحصل في أفضل األحوال على
اعتقادين صائبين باتباعنا للستراتيجيتين املتسامحة أو املتشددة .ولكن عند املفاضلة بين
الستراتيجيتين املتسامحة واملتشددة ،يظهر أن االستراتيجية املتشددة أفضل نظرا ألنها ستفض ي
بصاحبها إلى الحصول على اعتقادين صائبين دون تحصيل أي اعتقاد خاطئ ،بينما ستفض ي
الستراتيجية املتسامحة بصاحبها إلى تكوين اعتقادين خاطئين واعتقادين صائبين.
السبب الثاني لتبني الستراتيجية العفوية هو أننا باتباعها نؤدي واجبنا البستمولوجي ونستوفيه
على نحو أفضل مما لو اتبعنا الستراتيجيتين املتسامحة أو املتشددة .ويعني أداء الواجب
البستمولوجي أن يستنفد النسان ،عند تكوين اعتقاد ما ،الوسائل واملصادر املتاحة له
للوصول إلى الصواب وتفادي الخطأ .عندما تكون الشهادة حساسة للوقت وليس هناك ما
يشكك في أمانة ناقل الشهادة وأهليته [في حمل وتبليغ الشهادة] ،فإن كلم ناقل الشهادة املجرد
هو غالبا املصدر الوحيد املتاح لدينا لتكوين اعتقاد .من ناحية أخرى ،عندما تكون الشهادة غير
حساسة للوقت ،فعادة ما يكون لدينا وسائل ومصادر أخرى متاحة يمكن من خللها الوقوف
على مدى أمانة ناقل الشهادة وأهليته [في حمل وتبليغ الشهادة] .ومن هنا ،فإننا باعتمادنا على ما
يقوله ناقل الشهادة وحده في حالة الشهادة الحساسة للوقت-نكون قد استنفدنا الوسائل
واملصادر املتاحة للوصول إلى االعتقاد الصائب ،وبهذا نكون قد أدينا واجبنا البستمولوجي .من
ناحية أخرى ،في حالة الشهادة غير الحساسة للوقت فإننا عندما نتقص ى عن أمانة ناقل الشهادة
وأهليته [في حمل وتبليغ الشهادة] ،فإننا بهذا (وبهذا فقط) نستنفد املصادر والوسائل املتاحة
[لتحصيل اعتقاد صائب واجتناب اعتقاد خاطئ] .ومن الواضح أن الستراتيجية العفوية هي التي
تجمع األمرين جميعا.
من جهة أخرى فإن من يتبنى الستراتيجية املتسامحة سيخفق ككائن إبستمولوجي ،في أداء
واجبه البستمولوجي في بعض الحاالت .لتوضيح هذه النقطة ،لنسترجع حالة الشهادة غير
الحساسة للوقت لألم والشخص الغريب الذي زعم أن ابنها مريض ،نلحظ في تلك الحالة أن
شخصية ناقل الشهادة مبهمة ولم تتضح بعد .إن الستراتيجية املتسامحة ستشجع األم على
تصديق الشخص الغريب مباشرة حتى مع توفر وسائل ومصادر أخرى للتقص ي عن أمانته
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وأهليته [في حمل وتبليغ الشهادة]؛ ولكن هذا مشكل جدا ،ولكي تتضح املشكلة أكثر لنفترض أن
األم تعرف أن هذا الشخص الغريب صديق ابنة عمتها سالي التي ستلتقيها بعد قليل ،ومع هذا
اختارت األم تصديق مزاعم هذا الشخص مباشرة على ظاهرها دون الرجوع إلى ابنة عمها
واستشارتها في أمره .من الواضح أن األم بتصرفها هذا ال تؤدي واجبها البستمولوجي على الوجه
األكمل ،إذ إن هذا االختيار سيجعلها عرضة للوقوع في الخطأ بل داع .إذا غضضنا النظر عن
االعتبارات األخرى؛ فإن األم ككائن إبستمولوجي مطالبة أن تتبنى أفضل الخيارات املتوفرة
للوصول إلى الصواب وتفادي الخطأ .وطاملا أن شهادة الطبيب املزعوم غير حساسة للوقت ،فإن
الخيار األفضل للوصول إلى الصواب واجتناب الخطأ هو تحقق األم من أمانة ناقل الشهادة
وأهليته [في حمل وتبليغ الشهادة] قبل قبول الشهادة .يعد مستوى القابلية للخطأ في الشهادات
أمرا ال يمكن تجنبه بالكامل ،ولكنه في الوقت نفسه أمر ال ينبغي الوقوع فيه بل داع أو دون سبب
وجيه .وهكذا يتضح أن الستراتيجية املتسامحة تجعلنا في حاالت معينة نخفق في أداء واجبنا
البستمولوجي.
من ناحية أخرى ،يظهر أن الستراتيجية املتشددة تتطلب من متلقي الشهادة أكثر مما يجب
عليه ،مما قد يفض ي أحيانا إلى الخفاق في أداء الواجب البستمولوجي لقبول شهادات اآلخرين.
لفهم هذه النقطة ،لنراجع الشهادة الحساسة للوقت للطبيب املزعوم والطفل املختنق الواردة
أعله .وفقا للستراتيجية املتشددة ،فإنه ال ينبغي لألم قبول مزاعم الشخص الغريب حتى
تتقص ى عن أمانته وأهليته [في حمل وتبليغ الشهادة] .يبدو هذا الشرط مشكل .فطاملا أن
الشهادة حساسة للوقت ،فباعتمادها على يقوله الشخص الغريب يظهر أن األم تستنفد كل
الوسائل واملصادر املتاحة لتبرر قبولها إبستمولوجيا وأي وسائل ومصادر أخرى محتملة
للمساعدة في تحصيل اعتقاد صائب غير متاحة لألم في ذلك الوقت ،والسعي في تحصيلها [والذي
يحتاج وقتا] سيجعل شهادة الطبيب املزعوم عديمة القيمة .فلو َّ
تقصت األم عن أمانة الشخص
الغريب وأهليته [في حمل وتبليغ الشهادة] وفقا ملا تطلبه الستراتيجية املتشددة ،فقد يموت
الطفل في هذه األثناء وتصبح شهادة الرجل "يمكنني إنقاذ الطفل" فارغة ال قيمة لها .إن ما ليس
في وسع األم تحصيله ال يصح أن يكون جزءا من واجبها البستمولوجي ،بل إن عدم قبول الشهادة
رغم استنفاد كل املبررات املتاحة للقبول هو إخفاق في أداء الواجب البستمولوجي لقبول
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الشهادة .ومن هنا ،فإن الستراتيجية املتشددة تخفق كذلك في توصيف طريقة مناسبة ملتلقي
الشهادة للقيام بواجبه البستمولوجي بشكل كامل.
وبمقارنة الستراتيجيات الثلث ،نلحظ أن الستراتيجية العفوية تبدو متفوقة ،إذ إنها تساعد
متلقي الشهادة على أداء واجبه البستمولوجي على نحو أكمل وأكثر كفاءة من الستراتيجيتين
املتسامحة واملتشددة.
 -4اعتراضاتّمحتملةّعلىّإّستراتيجيةّالقبولّالعفويةّ
هناك اعتراضان محتملن على إستراتيجية القبول العفوية ،أحدهما ُم َّ
وجه إلى مفهوم
"الحساسية للوقت" الذي بنيت عليه الستراتيجية العفوية ،والثاني ُم َّ
وجه إلى الحجة التي مفادها
أن الستراتيجية العفوية تتميز على كل من الستراتيجيتين املتسامحة واملتشددة بإعطاء متلقي
الشهادة فرصة لتحصيل مقدار أكبر من االعتقادات الصائبة ومقدار أقل من االعتقادات
الخاطئة.
أوال :قد يعترض أحدهم بأن مفهوم "الحساسية للوقت" مفهوم نسبي ،فليس هناك حد واضح
بين الشهادة الحساسة للوقت والشهادة غير الحساسة للوقت .من ناحية أخرى ،يبدو أن
الستراتيجية العفوية تفترض وجود تمايز واضح بين الشهادتين كما يبدو أنها مبنية على وجود
هذا التمايز ،وطاملا أنه ال يوجد حد واضح في حقيقة األمر ،فإن الستراتيجية العفوية بل جدوى.
ولكن هذا االعتراض ليس وجيها ،فالتمايز بين الشهادة الحساسة للوقت والشهادة غير الحساسة
للوقت غير واضح عندما نتعامل مع الحساسية للوقت على نحو غير مشروط ،واألمر بخلف
ذلك بالنسبة للستراتيجية العفوية .إن حساسية الشهادة للوقت (أو عدم حساسيتها) تقدر في
الستراتيجية العفوية بالنسبة إلىّاملثالّالذيّتّأتيّفيهّالشهادةّبعينه .وعندما تكون الحساسية
للوقت مشروطة على هذا النحو؛ يصبح التمايز بين الشهادة الحساسة للوقت والشهادة غير
الحساسة للوقت واضحا .ومن ثم ،فالسؤال الذي ينبغي لنا أن نسأله [لتمييز ما إذا كانت
الشهادة حساسة للوقت أو غير حساسة للوقت] هو :هل بإمكاننا التقص ي عن أمانة ناقل
الشهادة وأهليته [في حمل وتبليغ الشهادة] دون أن تفقد الشهادة قيمتها في ّالحادثةّعينها ّالذيّ
أتتّ فيهّ الشهادة؟ إذا كانت الجابة على هذا السؤال باليجاب؛ فالشهادة إذن غير حساسة

12

للوقت ،وإذا كانت الجابة بالنفي؛ فالشهادة حساسة للوقت .ولتوضيح هذه النقطة ،لنعد النظر
في حالتي الطبيب املزعوم اللتين ذكرناهما سابقا .في الحالة األولى:
 -1تقف أم وطفلها في محطة حافلت ويأتي شخص ال تعرفه ُويقدم نفسه على أنه طبيب
أطفال ُويشخص الطفل بأنه مريض مرضا غير حرج [ليس بحاجة عاجلة للعلج]،
ويصف لها دواء.

الحظ في هذه الحالة أن األم لديها متسع من الوقت للتقص ي عن أمانة ناقل الشهادة وأهليته [في
حمل وتبليغ الشهادة] ،إن لديها متسع من الوقت بالنسبةّللحدثّنفسهّ[حالةّالطفلّالصحيةّ
املستقرةّ وغيرّ الحرجة] حيث لن تتغير القيمة الصوابية للشهادة أثناء تقص ي األم .ولذلك
فالشهادة غير حساسة للوقت.
يختلف األمر في الحالة الثانية:
 .2بينما الطفل مختنق ويوشك أن يفقد وعيه ،يأتي شخص ال تعرفه األم ويقدم نفسه على أنه
طبيب ،يخبر األم بأن الطفل بحاجة عاجلة لفتحة في أسفل مجرى الهواء  tracheotomyويتطوع
للقيام بذلك بنفسه.
نلحظ هنا أن قيمة صدق الشهادة ستتغير على األرجح لو تقصت األم عن أمانة ناقل الشهادة
وأهليته [في حمل وتبليغ الشهادة] ،فقد يموت الطفل في أثناء ذلك .وبالتالي :فليس لدى األم متسع
من الوقت بالنسبةّ للحدثّ نفسهّ [حالةّ الطفلّ الصحيةّ الحرجة] .وطاملا أن األم ال يمكنها
التقص ي دون أن تصبح الشهادة بل قيمة ،فهذه الشهادة إذن حساسة للوقت .الحظ أنه بعيدا
عن الحدث ذاته ،يمكن اعتبار بعض أجزاء الشهادة غير حساسة للوقت ،مثل شهادة الرجل بأنه
طبيب ،ولكن الحساسية للوقت بهذا املعنى خارج أطروحتنا التي نناقشها .ومن هنا يسقط
االعتراض األول ويظهر إخفاقه .فهناك في واقع األمر تمايز واضح بين الشهادة الحساسة للوقت
والشهادة غير الحساسة للوقت إذا ما نظرنا إلى املفهومين مشروطين باألحداث التي تتعلق بها
ُ
الشهادة وكذلك إذا نظر إليها من حيث القيمة الصوابية للشهادة على وجه التحديد.
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االعتراض الثاني قد ُي َّ
وجه إلى الحجة التي سعت لثبات أن الستراتيجية العفوية تتفوق على
الستراتيجيتين املتشددة واملتسامحة من ناحية أنها توفر الفرصة لتحصيل متلقي الشهادة قدرا
أكبر من االعتقادات الصائبة وقدرا أقل من االعتقادات الخاطئة .قد يعترض أحدهم بأن حجتي
تفترض [خطأ] أن شهادات اآلخرين في الواقع الخارجي تتوزع توزيعا متساويا على االحتماالت األربع
الواردة أعله بينما األمر بخلف ذلك في الحقيقة فلربما أن مقدار الشهادات الخاطئة الحساسة
للوقت أكثر في الواقع الخارجي من الشهادات الصائبة الحساسة للوقت .وبالتالي :فعند التطبيق
الواقعي؛ لن تساعدنا الستراتيجية العفوية في تحصيل قدر أكبر من االعتقادات الصائبة وقدر
أقل من االعتقادات الخاطئة كما تزعم.
هذا االعتراض يقوم على إساءة فهم التفوق البستمولوجي للستراتيجية العفوية الذي دافعت
عنه الحجة أعله .يمكن تقديم حجتي لدعم الستراتيجية العفوية بإحدى طريقتين .ويبدو أن
هذا االعتراض اتبع الطريقة التالية:
 -1تأخذ الشهادة إحدى الصور األربع التالية :شهادة صائبة حساسة للوقت؛ شهادة صائبة
غير حساسة للوقت؛ شهادة خاطئة حساسة للوقت؛ شهادة خاطئة غير حساسة
للوقت.
 -2تتوزع الشهادات فعليا في الواقع الخارجي بالتساوي على الصور األربع املذكورة أعله.
 -3يؤدي اتباع الستراتيجية العفوية إلى تحصيل ثلثة اعتقادات صائبة من بين أربع حاالت
للشهادة.
 -4يؤدي اتباع الستراتيجية املتسامحة إلى تحصيل اعتقادين صائبين من بين أربع حاالت
للشهادة.
إذن ،يؤدي اتباع الستراتيجية العفوية إلى تحصيل عدد أكبر من االعتقادات الصائبة وعدد أقل
من االعتقادات الخاطئة عبر شهادات اآلخرين.
إذا فهمت الحجة على هذا النحو ،فمن الواضح أن املقدمة رقم  2غير صائبة ،وبالتالي تكون
الحجة غير وجيهة .ولكن هذا سوء فهم للحجة.
ينبغي أن تقرأ الحجة كالتالي:
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 -1تأخذ الشهادة إحدى الصور األربع التالية :شهادة صائبة حساسة للوقت؛ شهادة صائبة
غير حساسة للوقت؛ شهادة خاطئة حساسة للوقت؛ شهادة خاطئة غير حساسة
للوقت.
 -2تحدد العوامل الخارجية كيف تتوزع الشهادات فعليا في الواقع الخارجي على الصور
األربع.
 -3معزولة عن العوامل الخارجية ،ستتوزع الشهادات فعليا بالتساوي على الصور األربع.
 -4معزولة عن العوامل الخارجية ،ستفض ي الستراتيجية العفوية بمن يتبناها لتحصيل
ثلثة اعتقادات صائبة من بين أربع حاالت للشهادة.
 -5معزولة عن العوامل الخارجية ،ستفض ي الستراتيجية املتسامحة أو املتشددة بمن
يتبناها لتحصيل اعتقادين صائبين من بين أربع حاالت للشهادة.
ُ
 -6إذن ـ معزولة عن العوامل الخارجية ـ :تفض ي الستراتيجية العفوية بمن يتبناها لتحصيل
قدر أكبر من االعتقادات الصائبة وقدر أقل من االعتقادات الخاطئة.
ا
جوهريا على الستراتيجيتين املتسامحة
ومن هنا ،يظهر أن الستراتيجية العفوية تملك تفوقا
واملتشددة فيما يتعلق بتوفير قدر أكبر من االعتقادات الصائبة وقدر أقل من االعتقادات
الخاطئة.
ولكن قد ُيثار سؤال حول ما الذي يبرر استبعاد العوامل الخارجية للشهادة في املقدمات من  3إلى
 5في الحجة املذكورة أعله.
إن العوامل الخارجية (أي السياقات الواقعية الفعلية التي ُت َّ
قدم فيها الشهادة) تختلف وتتباين
بشكل كبير ،وإذا أخذنا هذه العوامل بالحسبان ففي الغالب لن تكون هناك إستراتيجية واحدة
متفوقة في كل السياقات؛ فالسياقات املختلفة تتطلب إستراتيجيات قبول مختلفة .فمثل ،إذا
عرفنا أن من يؤدون العروض الكوميدية ( )stand-up comediansيكثرون من اختلق قصص
غير حقيقية لغرض الفكاهة ،فمن الحكمة أن نتبع الستراتيجية املتشددة عند قبول شهاداتهم.
كذلك ،إذا عرفنا أن األطباء غالبا ذوو مصداقية عالية ويجنحون لقول الحقيقة عند مناقشة
نتائج التحاليل الطبية مع مرضاهم ،فمن الواضح أن الستراتيجية املتسامحة هي أفضل وأنسب
إ ستراتيجية التباعها في مثل هذه املواقف .ال شك أن هذا األمر مفيد من الناحية العملية ،ولكن
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إذا أخذنا عوامل خارجية ما بالحسبان ،فإننا سنعرف في أحسن األحوال أي الستراتيجيات
أفضل بالنسبة لسياق ما بعينه .ولكن هذا األمر ال علقة له بما تسعى الحجة للدفاع عنه.
إن الهدف من الحجة هو إثبات أن الستراتيجية العفوية ـ من الناحية النظرية ـ متفوقة نسبيا
فيما يتعلق بتوفير قدر أكبر من االعتقادات الصائبة وقدر أقل من االعتقادات الخاطئة .وال
يمكن فحص هذه امليزة واختبارها ما لم تكن الشهادة معزولة عن العوامل الخارجية .ومع ذلك،
فأنا مدرك أن هذه امليزة الداخلية قد تلغيها العوامل الخارجية في السياقات الواقعية للشهادات
إال أنها برغم كل ذلك تبقى ميزة [للستراتيجية العفوية] .وبالتالي ،يسقط االعتراض الثاني ألنه
خارج املوضوع.
وأخيرا ،لعل من الجدير بالذكر ملحظة أن الستراتيجية العفوية معنية بشكل أساس ي بتحصيل
متلقي الشهادة قدرا أكبر من االعتقادات الصائبة وقدرا أقل من االعتقادات الخاطئة ،ولكن في
بعض الحاالت قد ال يكون تحصيل االعتقادات صائبة وتجنب االعتقادات الخاطئة أمرا ذا بال
(كما في حالة القصص التي يوردها من يؤدون العروض املسرحية الكوميدية) 9وبالتالي :فقد ال
تكون الستراتيجية العفوية ذات أهمية في مثل هذه السياقات.
إن ذلك قد يكون صحيحا ،ورغم هذا؛ فل يمكن أن نعتبر ذلك قصورا بالستراتيجية العفوية،
وذلك لسببين :األول ،أن الهدف األساس ي ألي إستراتيجية قبول (بل في الحقيقة الهدف
البستمولوجي األساس ي عموما من غير شرط أو قيد) هو تحصيل االعتقادات الصائبة وتفادي
االعتقادات الخاطئة .وهذا هو أيضا الواجب البستمولوجي الرئيس ي على النسان باعتباره كائنا
إبستمولوجيا .أما املزايا األخرى ،إذا كانت ذات صلة (مثل التمييز بين الشهادات املهمة وغير
املهمة) ،فينبغي أن تأتي في مرتبة ثانوية تالية للهدف البستمولوجي األساس ي [وهو تحصيل
االعتقادات الصائبة وتجنب االعتقادات الخاطئة] .ذلك أن املزايا الثانوية يمكن إكمالها بأدوات
أخرى ،وطاملا أن الستراتيجية ال تقف عائقا أمام هذه املزايا الثانوية ،فل وجه للعتراض عليها.
أما السبب الثاني واألهم [فيتعلق بموضوعية القيمة الصوابية لشهادات اآلخرين ونسبية
أهميتها] ،إن الحكم على صواب الشهادة أمر موضوعي تماما لكن تحديد أهميتها ذاتي ونسبي إلى
أعني أن من يتابعون العروض الكوميدية ال يهمهم كثيرا تحصيل االعتقادات صائبة وتجنب االعتقادات الخاطئة (حاشية خاصة
بالنسخة العربية) 9
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حد كبير ،فما ُيعتبر هاما بالنسبة ألحد األشخاص قد ال يكون كذلك بالنسبة لغيره .وبالتالي ،فل
ينبغي الزعم أن إستراتيجية ما أخفقت ألنها لم تأخذ في اعتبارها التفضيلت الشخصية واملتباينة
لألشخاص.
 -5خاتمة
دافعت في ورقتي هذه عن إستراتيجية القبول العفوية التي تأخذ بالحسبان حساسية الشهادة
للوقت متباينة في ذلك عن الستراتيجيات األخرى في الحقل ذاته .حاججت بأن الستراتيجية
العفوية تتفوق إبستمولوجيا على إستراتيجيتي قبول مقاربتين :الستراتيجية املتسامحة
والستراتيجية املتشددة؛ حيث سيفض ي اتباع الستراتيجية العفوية في الغالب إلى تحصيل مقدار
أكبر من االعتقادات الصائبة ومقدار أقل من االعتقادات الخاطئة .إضافة إلى ذلك :فإن اتباع
الستراتيجية العفوية سيمكن الشخص من أداء واجبه البستمولوجي بشكل أكمل وأكفأ مقارنة
بالستراتيجيتين األخريتين.
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