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ت��م��ه��ي��د )ب��ق��ل��م امل��رتج��م(

طرحها  امل��ع��رف��ة  ن��ظ��ري��ة  يف  مشكلة  ه��ي  غيتييه«  »م��ش��ك��ل��ة 
عام  نرشها  قصرية  مقالة  يف  غيتييه  إدوارد  األم��ري��يك  الفيلسوف 
العنوان  من  معرفة؟«.  ُ��ربَّر  امل الصادق  االعتقاد  »هل  بعنوان   1963
إذ  املعرفة،  نظرية  أصول  إىل  تشكيكه  ه سهام  يوجِّ غيتييه  أن  نرى 
إّن العنوان يومئ إىل التعريف املركزي للمعرفة الذي طرحه أفالطون 
عىل  الفالسفة  عليه  توافق  وال��ذي  سنة،  األلفي  عىل  يربو  ما  قبل 

اختالف تفسرياتهم له ومذاهبهم فيه. 

ما املعرفة؟ وكيف يتيقن املرء أنه عارف بقضية ما؟ وهل يكفي 
يعتقد  زيًدا  إن  لنقل  ما؟  قضية  بصدق  عارًفا  املرء  لجعل  االعتقاد 
بوجود  يعرف  لجعله  ك���اٍف  ه��ذا  اع��ت��ق��اده  فهل  ال��ع��ن��ق��اء،  ب��وج��ود 
العنقاء)1(؟ من الجيلِّ أن الحال ليس كذلك، إذ إن االعتقاد وحده 
ال يكفي لتحقيق املعرفة. ولو قبلنا االعتقاد رشطًا كافًيا للمعرفة، 
معرفًة  يشء  معرفة  أمكن  وال  والنسبوية،  السفسطة  يف  لوقعنا 

صحيحًة يقينية. وهكذا فنحن بحاجة ملعيار تقاس به املعرفة. 

لهذا أشار أفالطون، يف محاورة الثئيتتس، إىل املعرفة عىل أنها 
سقراط:  ُم��ح��اِور  لسان  عىل  ق��ال  عندما  ُ���ربَّر«،  امل الصادق  »االعتقاد 
نسيته،  ق�واًل  الصدد  بهذا  يقول  لقد سمعت حكيًما  »يا سقراط، 
الصحيح  الرأي  ه�و  العلم  أن  لقد رصّح  بفكري.  اآلن  استعدته  ثم 
�و  ه� الربهان(  يؤيده  ال  �ذي  )ال� املعل�ل  غري  الرأي  وأن  الربهان،  يؤيده 
له�ا  تعليل  وال  ب��ره��ان  ال  ال��يت  القضايا  وأن  ال��ع��ل��م.  ن��ط��اق  ��ارج  خ���
لي�ست بعلمي�ة، عل�ى حد تعبريه، و]أن[ القضايا املشفوعة بالربهان 

والتعليل علمية«)2(.

وقد قاد هذا إىل ما يُدعى بالتحليل الُثاليث للمعرفة. تقول هذه 
الصياغة )عىل اختالف بني الفالسفة يف الرشوط الرضورية والكافية 

للمعرفة( أن املعرفة تتحقق بهذه الرشوط:

)1(  كائن خرايف يف األساطري العربية القديمة، يشبه طائر الفينيق عند اليونان.

)2(  الثيئيتتس، الفصل الرابع، الصفحة 205، ترجمة األب فؤاد جرجي بربارة.

زيد يعلم P، إذا وفقط إذا:

1.  القضية P صادقة  

P 2.  زيد يعتقد بالقضية  

3.  اعتقاُد زيد بالقضية P ُمربَّر.  

قضية  وه���ذه   ،»1815 سنة  ح��دث��ت  وات��رل��و  »معركة  إن  لنقل 
يعتقد أن معركة واترلو حدثت سنة 1815، فإذن  زيًدا  صادقة. وأن 

زيد يعتقد بهذه القضية. وأن ُمربِّرَ زيد لالعتقاد بصدق القضية ألنه 
اعتقاُده  فإذن  به،  يُحتجُّ  تاريخي  مرجع  املعركة يف  وقوع  تاريخ  قرأ 
يعرف/يعلم  ُمربر. وحينها، وحينها فقط، يمكن أن نقول إن »زيًدا 

أن معركة واترلو حدثت سنة 1815«.

تاريخ وقوع  زيد عن  ُسِئَل  لو  الرشوط؟ ماذا  اختلَّ أحد  لو  ماذا 
معركة واترلو ولكنه لم يستمع إىل السؤال جيًدا وظنَّ أن السؤال 
نقول  أن  يمكننا  ال  حينها  1815؟  فأجاب:  نابليون،  ُخِلَع  مىت  هو 
اإلجابة  تقديمه  من  الرغم  عىل  املعركة،  وقعت  مىت  يعلم  زيًدا  إن 
الصحيحة، ألن رشط االعتقاد اختل، فلم يعتقد زيد وقوع املعركة 
يف هذا التاريخ بل اعتقد خلع نابليون. أو لنقل إن زيًدا حني ُسئل 
صدق  رشط  تحقق  هنا   .1815 معتقًدا:  أج��اب  املعركة،  تاريخ  عن 
القضية واعتقاد زيٍد بها، ولكنه ال يملك سبًبا يسوِّغ ويربِّر اعتقاده. 

إذ حني سألناه: لَم اختار هذا التاريخ؟ قال: إنه رقمه املفضل أو إنه 
سمع به يف أحالمه أو رآه منقوًشا عىل الطاولة اليت يجلس عليها، 
حينئذ ال يمكن أن نقول إن زيًدا يعرف تاريخ وقوع املعركة. وهكذا 
يعرف/يعلم  »زيًدا  إن  لنقول  والرضورية  الكافية  الرشوط  تتحقق  ال 

أن معركة واترلو حدثت سنة 1815«.

وكافيًة  رضوري���ًة  رشوطً���ا  الفالسفة  عامة  عليه  ت��واف��ق  م��ا  ه��ذا 
فطرح   ،1963 ع��ام  مقالته  يف  غيتييه  إدوارد  ج��اء  حىت  للمعرفة. 
جميع  تتحقق  الحاالت  هذه  ويف  غيتييه«.  »حاالت  يدعى  صار  ما 
ولكن  التعاريف،  يف  ترد  اليت  للمعرفة  والكافية  الرضورية  ال��رشوط 

ر معرفة؟ املُرَّ الصادق  هل العتقاد 

تأليف: إدموند غيتييه
ترجمة: مروان الرشيد
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القصرية،  املقالة  املعرفة فعاًل. ومنذ نرش هذه  من دون أن تتحقق 
وفالسفة نظرية املعرفة منهم من يحاول الرد عىل مشكلة غيتييه، 
غيتييه«  »ح��االت  عىل  أخرى  أمثلة  وطرح  فيها  ع  توسَّ من  ومنهم 
اليت تُبنيِّ عدم كفاية الرشوط اليت ذكرناها )الصدق واالعتقاد والتربير( 

ليكون املرء عارًفا بقضية ما. 

ال��ن��ص

إليضاح  املاضية  القريبة  السنوات  يف  عديدة  محاوالت  أُجرِيت 
وهذه  م��ا.  بقضية)1(  عارًفا  امل��رء  ليكون  والكافية  ال��رضوري��ة  ال��رشوط 

املحاوالت عادًة يمكن التعبري عنها يف صيغة شبيهة بهذه)2(: 

)أ( S يعلم P ]إذا وفقط إذا[:

P صحيح،  )1(  

�P، و S يعتقد ب  )2(  

 .P� S  ُمربَّر يف اعتقاده ب  )3(  

ال��رشوط  يعطي  ي��يل  م��ا  أن  تشيزم  اعتقد  امل��ث��ال،  سبيل  ع��ىل 
الرضورية والكافية للمعرفة)3(: 

)ب( S يعلم P ]إذا وفقط إذا[:

 ،P يقبل  S  )1(  

S  لديه بيِّنة كافية عىل P، و  )2(  

P  صحيح.   )3(  

هذا  ع��ىل  للمعرفة  والكافية  ال��رضوري��ة  ال���رشوط  آي��ر  ق��رر  وق��د 
النحو)4(:

)ج( S يعلم P ]إذا وفقط إذا[:

P صحيح،  )1(  

S  ُمتأكِّد من صحة P، و  )2(  

 .P عىل حق يف تأكده من صحة  S  )3(  

)1(  »القضية يف املنطق: قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق او كاذب«. املعجم 
الفلسفي، جميل صليبا. )املرتجم(

محاورة  يف  القبيل  هذا  من  بتعريف  يفكِّر  كان  أفالطون  أن  يَْظهر    )2(
الثئيتتس201، وربما َقِبَل واحًدا يف محاورة مينو 98.

)3(  Roderick M. Chisholm, Perceiving: A Philosophical Study. 
)Ithaca, N.Y., 1957(, 16.
)4(  A. J. Ayer. The Problem of Knowledge )London, 1956(.

ال  هنا  ها  املذكورة  ال��رشوط  أن  إىل  بالنظر  خطأ  )أ(  أن  سأحاّج 
تُشكِّل رشطًا كافًيا لصحة القضية القائلة إن S  يعلم P. والحجة 
اعتقاده«  يف  »ُم��ربَّرٌ  وضعنا  إذا  تفشالن  و)ج(  )ب(  أن  سُتْظِهر  ذاتها 
تأكده من صحة«   أو »عىل حق يف  بيِّنة كافية عىل«   محلَّ »لديه 

يف صياغيّت آير وتشيزم.

  S أن  يعين  »ُم���ربَّر«  ك��ان  إذا  األوىل،  مالحظتني.  ب��إب��داء  وس��أب��دأ 
S  يعرف  أن  �P وأن هذا رشط رضوري يف  ب االعتقاد  يربره يف  له ما 
يف  هي  بقضية  االعتقاد  يف  ُم���ربَّرًا  يكون  أن  لشخص  فيمكن   ،P
حقيقة األمر كاذبة. الثانية، إذ كانت أيُّ قضية P، وكان S ُمربَّرًا يف 
�P، وكان P يستلزم Q، و S يستنبط Q من P ويقبل  اعتقاده ب
 .P� ب االعتقاد  يف  ُم��ربَّرٌ    S فإنَّ  ثمَّ  من  االستنباط؛  لهذا  نتيجًة   Q
ومع وضع هاتني النقطتني يف االعتبار، سأقدِّم اآلن حالتني بحيث 
الوقت  -يف  أنها  بيد  ص��ادق��ة،  م��ا  لقضية  )أ(  يف  امل��ذك��ورة  ال���رشوط 

نفسه- خاطئة أن الشخص املعين يعلم هذه القضية. 

ال��ح��ال��ة األوىل

لنفرتض أن َعْمرًا وزيًدا تقدَّما عىل وظيفة معينة. ولنفرتض أن 
لدى عمرو برهانًا قويًّا عىل هذه القضية االقرتانية: 

)د( زيد هو الشخص الذي سينال الوظيفة، ويف جيب زيد عرش 
قطع نقدية. 

أكَّد له أن  برهان عمرو عىل )د( قد يكون أن رئيس الرشكة قد 
النقدية اليت يف  القطع  زيًدا هو الذي سُيْخَتار، وأنه -عمرو- قد عدَّ 

جيب زيد قبل عرش دقائق. القضية )د( تقتيض: 

)ه�( الرجل الذي سينال الوظيفة يف جيبه عرش قطع نقدية.

لنفرتض أن عمرًا يرى االقتضاء من )د( إىل )ه�(، ويقبل )ه�( عىل 
الحالة، عمرو  عليه. يف هذه  دليل قوي  لديه  الذي  )د(  أساس من 

ُمربَّر بوضوح يف اعتقاده بصحة )ه�(.

ولكن لنتخيَّل عالوة عىل هذا، أن َعْمرًا -من دون معرفته- هو 
أيًضا، يف جيبه  زيًدا. وأن عمرًا  الوظيفة وليس  من سيحصل عىل 
-من دون معرفته- عرش قطع نقدية. القضية )ه�( إذن صادقة، مع 
أن القضية )د( -اليت استنبط منها عمرو )ه�(- كاذبة. يف مثالنا إذن 
)ه�(،  بصحة  يعتقد  عمرو   2- )ه�( صادقة،   1- ص��ادق:  ييل  ما  كل 
-3 عمرو ُمربَّرٌ يف اعتقاده بصحة )ه�(. ولكن -يف الوقت نفسه- من 
)ه���( صحيحة  إن  إذ  )ه���( صحيحة؛  أن  يعرف  ال  عمرًا  أن  الواضح 
بمقتض عدد القطع النقدية يف جيب عمرو، بينما عمرو ال يعلم 
عىل  )ه���(  يف  اعتقاده  ويُِقيم  عمرو،  جيب  يف  اليت  النقود  عدد  كم 
-عمرو-  يعتقد  ال��ذي  زي��د،  جيب  يف  النقدية  القطع  لعدد  حسبة 

خطأً أنه الرجل الذي سينال الوظيفة. 
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ال��ح��ال��ة ال��ث��ان��ي��ة 

لنفرتض أن َعْمرًا لديه دليل قوي عىل القضية التالية:

)و( زيد يملك ]سيارة[ فورد. 

يف  زي���ًدا  أن  ذاك��رت��ه-  -بحسب  يكون  ق��د  ه��ذا  ع��ىل  عمرو  دليل 
ف��ورد.  كانت  ما  دائ��ًم��ا  السيارة  وه��ذه  س��ي��ارةً،  يملك  امل��ايض  الزمن 
ولنتخيَّل اآلن أن َعْمرًا لديه صديق آخر اسمه بكر، ويجهل مكانه 

تماًما. ويختار ثالثة أماكن عشوائّيًا وبىن هذه القضايا: 

)ز( إما أن زيد يمتلك فورد، وإما أن بكر يف بوسطن.

)ح( إما أن زيد يمتلك فورد، وإما أن بكر يف برشلونة. 

)ط( ما أن زيد يمتلك فورد، وإما أن بكر يف بريست. 

وكل هذه القضايا من مستلزمات القضية )و(. تصوَّر أن عمرًا 
عىل  بناها  اليت  القضايا  هذه  من  واحدة  لكل  الذي  االستلزام  أدرك 
)و(، ورشع بقبول )ز( و)ح( و)ط( عىل أساس )و(. ولقد استنبط عمرو 
-عىل نحو صحيح- القضايا )ز( و)ح( و)ط( من قضية لها دليل قوي. 
ومن ثمَّ فعمرو ُمربَّرٌ تماًما يف اعتقاده بأيِّ من هذه القضايا. ولكن 

عمرو -طبًعا- ال يدري أين بكر. 

ولكن لنتخيل أن رشطني آخرين تحققا: األول أن زيًدا ال يملك 
]سيارة[ فورد بل هو اآلن يقود سيارًة مستأجرة، والثاين -من قبيل 
يف  املذكور  املكان  أن  عمرو-  من  تام  علم  وبعدم  البحتة  املصادفة 
وإن  بكر.  فيه  يوجد  ال��ذي  املكان  بالفعل  أن��ه  ص��ادف  )ح(  القضية 
الرغم  انطبق هذان الرشطان، فإن عمرًا ال يعرف بصحة )ح(، عىل 
من: )1( أن القضية )ح( صحيحة، و)2( أن عمرًا يعتقد بصحة )ح(، 

و)3( أن عمرًا ُمربَّرٌ باعتقاده بصحة )ح(. 

هذان املثاالن يُْظِهران أن التعريف )أ( ال ينص عىل رشط كاٍف يجعل املرء 
عارًفا بقضية ما. ونفس الحاالت -مع تغيريها تغيريًا مناسًبا- ستكفي 
إلظهار أن التعريفنْي )ب( و)ج( ال يوفران ]رشطًا كافًيا يجعل املرء عارًفا 

بقضية ما[ أيًضا. 




