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امید همدانی

اسنا يا شبان و ا باات فا سیت انشگاه فر وسی مشهد

اناختگرايی ا بیت چنانکه من آن ا میفهمت و ع م عةده ا  .4 :برخی اش آثا ا بی
میت انند اناخنی غارپازپاافنا ه ا به خ اننده مننقل کنند؛  .2ا شش اناخنی اثر ا بیت بخشی
اش ا شش شيبايیاناخنی آن است.

اين مقالهت من اش ع م نخست فاع میکنم .برام انجا

اين کا ت نخست بهسراغ افالط ن می و و طرحی ا اش ااكاالت معرفتاناخنی او بر آثا
ا بی که اش م ضع ضداناختگرايانه مطرح ادهاندت به ست می هم و با ص تبندم مجد
آنها اش چشمانداشم تاشهت شمانهام ا برام پژوهز معرفتاناسانة خ فراهم میآو و
سپس وند و والهايی ا که آثا ا بی اش هگذ آنهات اناخت گزا هام و غارگزا هام ا
(اامل اناخت مبننی بر چشمانداشت اناخت هةدالنه و اناخت چگ نگی) برام خ انندگان
پديد میآو ندت ارح و بسط می هم .فاع من اش اناختگرايی ا بی ان اع منفاوتی اش اناخت
ا اش آثا ا بی قابل حص ل می اند؛ اما آگاهانه و عامدانه -برخالف نظر ن ا چامسكی و ما تا
ن سباو  -اش برترم بخشادن آثا ا بی بر آثا فلسفی و علةی ا ائة ن عی خاص اش اناخت
پرهاز میکند.
واژههاي كلیدي :اناختگرايی ا بیت اناخت گزا هامت اناخت غارگزا هامت افالط ن.
* ن يسند مسئ لhamedani@um.ac.ir :
تا يخ يافت4090/1/40 :

تا يخ پذيرش4090/7/49 :
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پاسخ به اين پرسز که آيا آثا ا بی اناخنی اش واقعات به ست می هند و خاصات
اناخنی ا ند يا نهت مسنلز و و به قلةرو معرفتاناسی است .بدون کی بناا ين اش
مسئلة اناختت و تعريف و تیديد قاق اقسا آن پاسخ به اين پرسز بهلیاظ
وشاناخنیت نام جه است .اينكه فر افالط نی بااد و ا باات ا هزن معرفت
بهاةا آو ت قائل به ن عی اش معرفتبخشی خاص بااد که ا باات ا اش فلسفه يا علم
جدا میکند يا معرفت ناای اش آثا ا بی ا سنخی منفاوت اش اناخت بهاةا نااو ت
بدون اانن م ضعی کةاباز وان
ت جاه

اناخت و ان اع آنت و وند و والهام

با

اقسا اناختت اش منظر عقالنی قابل فاع ناست؛ به اين ترتابت گا شنی

قلةرو معرفتاناسی مد ن ارط الش برام اتخاذ م ضعی اناختگرايانه يا
غاراناختگرايانه با آثا ا بی بهنی م م جه است.
اجاشه بدهاد

آغاش به

ک و

يافت خ

4

اش معرفتاناسی ااا ه کنم.

معرفتاناسی چنانکه جاناتان ک ن يگ میگ يدت بهط

کلی اامل تیقاق

اقسا اناخت (اناخت تجربی و پسانیت و اناخت عقلی و پاشانی) و بهط

اامل مطالعة «اناخت م فقاتآماز» 2است.
معرفتاناخنی قرا میگار ت گسنرهام

خ

اين چا چ

آنچه

ت جه ا  :تغاار

با
خاص

قلةرو مطالعات
سنگاه اناخنی و

ااکلههام مفه می فر ت «حاالتی چ ن مفروضات باو ت پازفرضهات باو هام بناا ينت
فرضاههام کا آيند و امثال آنها»ت اقسا «م فقاتهام اناخنی» هةچ ن «باو ها و
عقايد صا قت نظرگاههايی که جريان تجربه ا معنا ا میساشند [ ]...اناختت فهم []...
مفروضات م جه [ ]...پژوهز مسئ النه» ) (Kvanvig, 2005: 286و ام م اش
اين ست هةه منعلَق و م ض ع کندوکاوهام معرفتاناسانة فالس فان است.
ماانت آنچه «م فقات اناخنی» خ انده میا

اين

نازت معة الً ناظر به فرايندهايی

اناخنیام است که صرفنظر اش پاامدهام مثبت آنها برام حفظ ا گاناسمت ا شش
ذاتی معرفنی ا ند؛ اگرچه میت انند پاامدها و ننايج عةلی هم برام حفظت بقا يا بهب
ا گاناسم اانه بااند .به اين ترتابت هر پژوهز نظرو شانه به وش فلسفی که
منعلَقز «م فقات اناخنی نظرم میض»ت يعنی م فقات اناخنی فا غ اش پاامدها و
شنجار علّی ننايج منرتب بر اناخت باادت پژوهشی معرفتاناخنی است (هةانت .)237

ا باات و مسئلة اناخت:
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معرفتاناسی ا باات به اين و پرسز بناا ين میپر اشيم« :ماان

ا باات و صدق چه پا ندم برقرا است؟» و «آيا خ اندن آثا ا بی ا شش معرفنی ا
و میت اند چازم بر معرفت ما بافزايد؟» اش پاامدهام صدق يا اناخت

معنا ا

ساخنن شندگی فر يا غنیتر کر ن امنة لذات شيبايیاناخنی او پس اش م اجهه با آثا
ا بی بیث نةیکنام؛ بلكه میخ اهام بدانام اين آثا میت انند اناخنی م فق اش واقعات
به ست بدهند يا نه.
نظرگاه کلی من

اين مقاله هةان «اناختگرايی ا بی» 0است 0.اناختگرايی

ا بی و ع م اصلی ا  :نخست آنكه آثا ا بی میت انند ان اع منفاوتی اش اناخت
غارپازپاافنا ه و ستفرس

ا که اامل اناختهام گزا هام و غارگزا هام میا ت

اخناا ما بگذا ند؛ و يگر آنكه ا شش اناخنی اثر به ا شش شيبايیاناخنی آن
میافزايد و بخشی اش ا شش کلی آن اثر است.

1

اين مقا ااا ت به چند نكنه الش

است .4 :ا عام من آن ناست که تةا آثا ا بی اناخنی اش ام
مباحثی که

واقع به ست می هند.

پی میآيدت وان خ اهد کر که برخی آثا خاص با اانن بعضی اش

ويژگیها میت انند برخی اش ان اع اناخت ا
اصلی مقاله بهط

اخناا ما بگذا ند .2 .من

بخز

مسنقل بهنفع فرضاة و اناختگرايی ا بیت يعنی اين م ضع که

منبع اناخت ب ن به ا شش ا بی اثر میافزايدت 1اسندالل نةیکنم؛ گرچه معنقد ا شش
ا شيابی نهايی ما اش اعنبا و ا شش شيبايیاناخنی آن مؤثر است و آثا

معرفنی اثر

7

3

برجسنة ا بی ا شش اناخنی ا ند .به تعبار و تقرير کريسن فر نا :
يک وش اش شندگی اي ان ناس ويچ س لژنانسان اش هگذ وايت تخالی خ
منضةن باان اين معناست که وساة تیت سلطة اسنالان بهطرقی حك مت پلاسی
خشنی ب ه است [ ]...اگر باو ما آن بااد که آن سنه اش گزا ههام اين اثر که
بهط ضةنی با وساة تیت سلطة اسنالان استت کامالً کاذ اندت ا شش
کةنرم برام آن مان قائل میاديم؛ هةچنانکه با نقاای هنرمندم اش يک فر
که هاچ اباهنی به او ندا ت ا شش کةنرم قائل میاديم (.)1999: 117

هةچنان
كارامازوف

اين مقالهت اش اين امر بیث نةیا
وهلة نخستت

که آيا خ انندگان تهوع يا برادران

پی لذت شيبايیاناخنی میض هسنند و يا سادن به

443
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اناخت و معرفت با واقعانی خاص يا حالنی اش حاالت ام

خاص .اين امر که آيا

خ انندگان

قبال اين من ن چنان م اجههام ا ند يا نهت مسئلهام است تجربی که با

وش پسانی بايد به آن پاسخ گفتت نه با تیلال مفه می و فلسفی .افزونبر آنت من
نةیگ يم که بايد آثا ا بی ا ضرو تاً و صرفاً بهگ نهام خ اند که عالوهبر لذت
شيبايیاناخنیت

ص ت برخ

ا ب ن اش خاصات اناخنیت به کسب معرفت

قلةروم خاص ناز مننهی ا ند؛ هرچندگاهی بهاقنضام بیث سعی میکنم نشان هم
برام خ انز اناختگرايانه ستکم چه ارايطی الش است.
برام پاز بر ن بیث خ ت نخست به افالط ن ج ع میکنم و با مد گرفنن اش
بیثی تا يخیت ص تبندم مجد م اش ااكاالت قابل طرح ا
خاصات معرفتبخشی آن به ست می هم؛ سپس وا
میا

تا ضةن بیث اش اناخت و اقسا آن وان ا

با مسئلة ا باات و

قلةروم معرفتاناسی مد ن
که اگر اساساً ا باات بن اند

اناخنی به ست هدت کدا يک اش ان اع اناخت ا میت ان اش هگذ خ اندن آثا ا بی
حاصل کر تا اش اين طريق هم پاسخی م جه برام ااكاالت مطرحاده

بخز

نخست مقاله فراهم آيد و هم فاعی اش فرضاة نخست اناختگرايی ا بی عرضه ا .
 .1بازگش

به اف طون

ما هة ا ه به ي ناناان ج ع میکنام تا يشة طرح بساا م اش مسائل فلسفی ا
آنها باابام.

قلةرو معرفتاناسی ا بااتت کنا

که ماان سقراط و گالوکن

هم جمهوري

آثا

قالب گفتوگ يی

میگار ت ايرا اتی ا من جه جنبة اناخنی ا باات میکند

که هن ش هم مةكن است غدغة کسانی بااد که به پا ند ماان ا باات و اناخت عالقه
ا ند .افالط ن طرف ا نظرية میاکات است .اين نظريه به تعبار آبرامز عبا ت است
اش« :تباان هنر بهمثابة آنچه

ذاتز میاکاتی اش جنبههايی اش جهان» است و «احنةاالً

کهنترين نظرية شيبايیاناخنی ب ه است»؛ اما نخسنان ظه

و بروش ثبتاد آن

افالط ن با قتت تفصال و پاچادگی هةراه است و بههاچ وم «مفه می سا ه» ناست
(.)Abrams, 1953: 8

اينجا نخست ااكاالت افالط ن ا مطرح میکنم و سپس

میک ام تا ص تبندم منفاوت و مد نترم اش آنها ا ا ائه کنم .به باو منت حفظ
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اين پا سنگی تا يخی
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طرح ص تبندمهات اه ا به فهم بهنر مسائل معرفتاناسی

ا باات میگشايد.
 . 4اش نظر افالط نت جهانی فا غ اش شوال و تغاار وج
يا مُثُل که فالس ف به اه

عقلی آن ا

ا  :جهان ماهااتت ذوات

میيابد و حقاقت اااا

سپس عالم واقعت عالم میس سات يا عالم ام

آن نهفنه است؛

جزئی منشخص منعان که وگرفنی

ناقص اش عالم مثل است .ا باات ماهانی میاکاتی ا ؛ اما اين میاکات با اصل و
حقاقت اااا و ام

(مثال اااا) فاصله ا

و تقلادم اش تقلاد است .تراژ مپر اش نه

ساشند ايده يا ذات و مثال تخت است نه ساشند فالن تخت جزئی منعان مشخص؛
بلكه هةچ ن نقاشت صرفاً میاکاتی اش آن به ست می هد .او «ذاتاً هةچ ن تةا
تقلادگرانت سه مرتبه اش حقاقت و پا ااه فاصله ا » ( .)Plato, 597eبا کنا گذاانن
نظرية اناخنی پراِاكال افالط ن میت ان اين ايرا
کر  :با لیاظ کر ن اينكه آنچه
صیبت میا
ام

ا به اين اكل وبا ه ص تبندم

بساا م اش آثا ا بی -نه تةا آثا ا بی -اش آن

(ا باات اسنانی -تخالی اامل مانت اعر وايی و نةايشنامه) اش شمر

خاالی استت نه واقعیت اين ام

خاالی چگ نه میت انند

اناخت ما اش واقعات

سهم اانه بااند؟
 .2ااعران اش کا کر و حقاقت آنچه میآفرينندت اطالعی ندا ند .آنان تقلادگرانی
نا ان هسنند (ماان فن بهکا بر ن چازم با فن ساخنن و فن تقلاد تفاوت وج
نقاش اكل هنه و افسا

ا میکشدت آهنگر و سراج آن ا میساش و فقط س ا کا

است که می اند آن ا چگ نه بهکا بر (هةانت  .)601cتراژ مپر اش
و مقلِدت عقاد صیاح يا اناخنی به منعلق میاکات خ
با

ا ).

ندا

مقا میاکاتگر

(هةانت )602؛ اگرچه

آن سخن میگ يد .ص تبندم تاش اين اِاكال میت اند چنان بااد :جهان

مد ن جهان تخصصهام بیاةا است :واناناسیت جامعهاناسی و عل
يچههام تاشهام اش اناخت و معرفت ا
وانی او فرا وم ما میگشايند .خالق آثا ا بی
سناو هام اين عل

ا

با

عصبی

انسانت اح ال و حاالت ذهنی و
بهنرين حالتت فقط باانی ناقص اش

قالب اسنان يا نةايشنامه به ست می هد .گزا ههايی که

بهنظر می سد گزا ههام معرفتبخز ا باات بااندت بديهیت سا ه و پازپاافنا اند؛ مثالً
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جرو اسنالنانز 9ا عا میکند که لب لبا

اين گزا ه

مان غرور و تعصب جان آسنن

ا و اش هم

خالصه میا « :غرو لج جانه و پاز او م منعصبانهت آ هام جذا
نگه می ا » ).(1992: 193

 .0ا باات باشنر پرو ش هند ع اطف است تا پرو اگر عقل و اسنداللت مها
عقالنی و تسلط بر خ يز .انسان عقالنی با تأمل خ يز مانع اش تسلط ا
بر وج ش میا  .ماهات میاکاتی ا باات ط م است که بهنةايز

و هاجان
آو ن

کافاات وانی چنان فر م ا ا ا میکند (افالط ن قاقاً ت ضاح نةی هد که چرا
اين امر ذاتاً ا ا است) و حنی اگر اين اتفاق ناز

هدت فهم آن برام جةاعنی اش

مر مان که برام يدن نةايشنامه جةع ادهاندت آسان ناست ( .)Plato, 604d-eااعر
برام کسب میب بات

بان مر مانت میاکاتی اش سارت و اخصات انسانهام

غارعقالنی و تیت تأثار ع اطف و هاجانات به ست می هد (هةانت  .)605b-cاو
قسةت غارعقالنی وج

انسان ا مخاطب قرا می هد.

44

اين اِاكال ا میت ان

اينگ نه وبا ه ص تبندم کر  :ا باات خاصات معرفتبخشی ندا ؛ بلكه فقط
مجة عهام اش باشمهام شبانی معط ف به ايجا لذت شيبايیاناخنی

خ اننده است

و چازم به معرفت ما اش جهان و انسان نةیافزايد.
 .2معرف شناسی مدرن ،شناخ

گزارهاي 11و شناخ

حال پس اش طرح اين ااكاالتت به خ
بیث اش اناخت

در ادبیا

مسئلة اناخت باشمیگر يم .فالس فان معاصر

سنت فلسفة تیلالیت اغلب بر اناخت گزا هام تأکاد کر هاند.

اين ن ع اناخت آنچه فر می اندت گزا هام صا ق
گزا هها هسنند که صا ق يا کاذ اند و معرفت ستکم
م

با
چا چ

واقعات است .اين
42

تعريف کالساک

اتفاق معرفتاناسان تا پاز اش تأمالت ويرانگر ا م ند گناه ()1963: 121-113

عبا ت ب

40

اش :باو صا ق م جه .طبق اين تیلال سهجزئی يا تئاتن سی اش اناختت

برام اينكه اناخنی گزا هام اش واقعات اانه بااادت بايد به گزا هام مفروض هةچ ن
 pباو

اانه باااد؛ اين باو اةا بايد صا ق و افزونبر آن م جه هم بااد؛ يعنی

ا باات و مسئلة اناخت:
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فاع اش اناختگرايی ا بی
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بهطريقی عقالنی حاصل اده بااد و اةا لال /اليل و بناا م برام باو به اين گزا ه
اانه باااد تا باو اةا بهنی م تصا فیت صا ق اش کا

ناامده بااد.

چرا فالس فان معاصر اينهةه بر اناخت گزا هام تأکاد میکنند و نه بر ان اع يگر

اناخت هةچ ن اناخت چگ نگی؛ 40يعنی اانن مها تی عةلی يا اناخت اش هگذ

آانايی 41هةچ ن اناختهام حسی ما اش افرا و اااا يا اناخت ما اش حاالت ذهنی
خ مان؟ لاندا شاگزبسكی 41علت اين امر ا چنان ت ضاح می هد:
اش يک س ت اناخت
فر م به فر

قالب گزا ه اننقال میيابد؛ بنابراينت اناخت گزا هام اش

يگر قابل اننقال است؛

حالی که اناخت اش هگذ آانايی

ستکم به هاچ طريق سهل و آسانی اينچنان ناست .لال يگر که مرب ط به
هةان امر استت وج اين پازفرض ايج است که واقعات ساخنا م گزا هام
ا يا اينكه ستکم گزا ه آن ص ت و قالب اصلیام است که اش هگذ آنت
واقعات برام ذهن آ می قابل فهم میگر  .به اين ترتابت اگرچه تجربة من اش
اجر مننهی به اناخت من اش اجر میا
میا

و تجربة من اش احساساتم منجر به اين

که بدانم اانن چنان احساساتی چگ نه چازم استت

مقا نظريهپر اشت

من بهسخنی قا برام پاسخ به پرسز «اناخت چاست؟» که معط ف به هريک
اش آنهاستت پاسخی باابم .هنگامیکه منعلق اناختت گزا ه باادت میت اند بهطرش
سا هترم تباان گر (.)1999: 92

برجسنه ادن اناخت گزا هام نز فالسفه بهمثابة مثل اعالم اناختت بر برخی
منفكران و نظريهپر اشان ا باات ناز اثر گذاانه و آنها ا به ضديت با اناختگرايی
ا بی س ق ا ه است .فر

آثا ا بی نهتنها بايد

بااد؛ بلكه بايد اين گزا هها ا بهگ نهام

سنگاه اناخنی خ

و م جه بااد و لال و بناا م برام باو به آنها وج
آثا ا بی برام معرفتبخشی نهتنها بايد
اين گزا هها بهط

صريح

اين آثا وج

جستوج م گزا ههام صا ق
قرا هد که عقالنی

اانه بااد .به عبا ت يگرت

برگارند گزا ههام صا ق بااند -حال چه
اانه بااند و چه اين آثا بهاكل ضةنی

بر آنها اللت اانه بااند و خ اننده بهنی م اش انیا

وند و وال خ اندن و با

آگاهی اش قرا ا هام ژانرم و انز شمانهام به آنها پی ببر  -بلكه بايد اين گزا هها
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باو به اين گزا هها م جه ناز

ا بهگ نهام به خ انندگان اننقال هند که خ انندگان

بااند؛ اين کا ا کنا هام علةی قاق يا اايد بهنرين آثا فلسفی انجا می هند.

47

با اانن چنان مفروضاتی است که غاراناختگرايی هةچ ن آم.ام .يچا ش

در اصول نقد ادبی میگ يد« :تجربة بناا م تراژ م و ا شش اصلی آن نظرگاهی است»
آ می الش است»؛ اما معنقد است که

که عةاقاً برام «حاات کامالً پخنه و پرو

خ اندن شاهلیر اكسپار هاچ حقاقنی که علم بر آن مهر تأياد بزند يا اش شمر حقايقی
بااد که ما معة الً بدانها اذعان ا يم و اثباتاده هسنندت بطی به اين تجربه پادا
نةیکند ()Richards, [1926] 2001: 264؛ يا جرو اسنالنانز -که پازتر اش او نقلق ل
اد -باو

ا

که حنی اگر حقايقی

آثا ا بی يافت ا ت بساا سطییت کلی و

ناشل است و تقريباً ا شش اناخنی ندا  .نة نة منأخرترت اما ماليمتر اش ضديت با
اناختگرايی ا می ت ان

اين اظها نظر پانر الما ک يافت که

آن به

ونماية

محاكمه اش فراننس کافكا ااا ه میکند و نناجه میگار :
هاچ حةايت [معرفنیام] برام گزا

«انسانها قربانی ناروهام غاراخصی و

بیتفاوتی خا ج اش ا ا ه و مها خ

هسنند» اش اين حقاقت که اين گزا ه

ونماية میاکةة کافكاستت حاصل نةیا  .اين امر که اين مان منضةن اين
گزا ه استت لال خ بی برام باو بدان ناست .مان اين ع م ا اثبات نةیکندت
بهنرين حالت آن ا نشان می هد و اگر قرا ب آن ا اثبات کنامت نااشمند
اسنداللهام فلسفی و جامعهاناخنی ب يم (.)2009: 237

به اين ترتابت اش اين منظر با لیاظ کر ن اناخت گزا هام بهمثابة الگ م اناختت
آثا ا بی يا اصالً معرفتبخز ناسنند يا معرفنی سطیی ا مننقل میکنند .قبل اش وا
ادن به بیث اقسا اناخت اجاشه هاد نكنهام

با

سطیی ب ن يا نب ن

گزا ههام معرفتبخز آثا ا بی بگ يم .برخالف نظر اسنالنانزت هاچ ضرو تی وج
ندا

که گزا ههام معرفتبخز آثا ا بی سطیی بااند .اش آنجا که بساا م اش اين

گزا هها حاصل اسننباط هام م جه و معق ل خ اننده اش منن هسنندت سطح فهم مخاطب
اش منن آثا ا بیت پاچادگیها ذهنیت غنام تجا

و انز پازشمانهام او میت اند

ص تبندم و اسننباط قاق و غارپازپاافنا هام ا اش اثر ا بی

قالب گزا هام
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به ست هد؛ ماان خ انندهام که اش اعر حافظ اسننباط میکند « :يا چاز خ بی ناست»
با خ انندهام که نناجه میگار « :انسان م ج م چندساحنی است که ارط اصال
شيسنن او نهتنها بهره اانن اش

ک شيبايیاناخنی اش جهان و خ شباای

عرصة

گذ ام حااتت که و م اش عد ساشگا م ماان باو و عةل است که اعاه ا ان ينی

اعم اش ص فیت مفنی و حاکم وقت بدان مبناليند»ت جهانیت فاصله است .او 43به سنی
بر چگ نگی اسننباط خ اننده اش منن و نقز ذهنات او

ص تبندم گزا ههام

غارپازپاافنا ه تأکاد میکند:
حنی مةكن است بن ان باان گزا هام غارپازپاافنا هام اش جنايت و مكافات
اسننباط کر « :امكان ا

جنايتکا م وج

اانه بااد که خ اهان سنگارم و

مجاشات بااد» خالصهام اش حقاقنی ا به ست می هد که اش اثر اسناي فسكی
آم خننی است (اين مان با لیاظ کر ن آنكه اين وايت صرفاً

برگارند

[اح ال] يک جنايتکا استت نةیت اند حةاينی معرفنی اش جةالتی با برخی
يا هةة چنان جنايتکا انی بهعةل آو ) و اينكه اسناي فسكی چنان گزا
خالف اه م ا اش منظر واناناخنی معق ل میساش ت او ا بسی قابل تیسان
میکند (.)2010: 12

بهنظر می سد آنچه

پاسخ به اتها پازپاافنا گی معرفت گزا هام حاصل اش آثا

ا بی باان ادت تاحدو م بسنده بااد .اکن ن با مد گرفنن اش آثا فالس فان منأخرتر
سنت فلسفة تیلالی میک ام نشان هم که برخی اش آثا ا بیت معرفت گزا هام
غارپازپاافنا ه ا مننقل میکنند و ناز آثا ا بی میت انند اقسامی يگر اش اناخت ا
اخناا ما بگذا ند.

اينجا تعريف کالساک سهجزئی اناخت ا نه بهعن ان تعريفی

که ارايط الش و کافی اناخت ا فراهم میکند؛ بلكه بهعن ان چا چ

کلی

بیث

اش ماهات اناخت میپذير  .هن ش هم -علی غم مثالهام نقض گناه -برام معرفت
گزا هامت ارط باو و ارط صدق اش اجزام بناا ين بهاةا می وند و سطیی اش
ت جاه معرفنی ناز الش بهنظر می سد .با لیاظ کر ن اين نكنهت اکن ن میت ان به ا امة
بیث اش اناخت گزا هام پر اخت.
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با

اما

اناخت گزا هام

معة الً اناخنی ا
بن ان گفت

آثا ا بی چه میت ان گفت؟ آثا ا بی برجسنه

قالب گزا ه يا گزا ههايی به ما مننقل میکنند و البنهت برام آنكه
برگارند

اينجا اناخنی مننقل اده استت فقط کافی ناست که اين آثا

گزا ههام صا ق بااند؛ باو به گزا ههام صا ق -چنانکه پازتر يديم -بهتنهايی
برام اانن اناخت کافی ناست و ستکم ن عی اش ت جاه معرفنی 49ناز بايد اش
هگذ خ اندن اثر برام فر حاصل ا  .اين نكنه میناج ارح و بسط است.
ت جاه معرفنی يعنی ت جاهی که احنةال صدق باو

ا افزايز می هد و اش اين
ا به پاامدها و ننايج

جهتت با ت جاه عةل گرايانه که پذيرفننی يا عقالنی ب ن باو

منرتب بر آن باو وابسنه میکندت کامالً منفاوت است .ت جاه معرفنی مةكن است
مراتب و

جات مخنلف اانه بااد .من میت انم

اانن باو م کةنر يا باشنر

م جه باام؛ بهنی م ناقصت قابل قب ل يا کامل م جه باام .اگر
پنجر آپا تةان خ

فصل شمسنان اش

به بارون نگاه کنم و يزش انههام سفادم ا ببانم و ح ا

سالم باادت برام اين باو خ

من

که برف میبا ت ت جاهی ا ؛ اگرچه مةكن است

نن انم برف ا اش «وفر» (ما هام کامالً اباه به برف بهلیاظ خص صاات ظاهرم که با
مااانی بهاكلی مصن عی
سنگاهی

پشت با خانة من ت لاد میا

ساعنی خاص باعث میا

و فر م با وان کر ن

تا حجةی انب ه اش آن اش باالم پشت با به

پايان بريز و من وفر ا مشاهده کنم) قاقاً تشخاص هم؛ وقنی به اين کا قا باامت
به اين معناست که اش سطح برترم اش ت جاه معرفنی برخ
معاا بساا سختگارانهام ا نظر ندا

ا .

م

آثا ا بیت

و هةانکه اثر ا بی بن اند سطیی قابل قب ل

اش ت جاه ا برام فر فراهم کندت اش نظر منت برام معرفتبخشی اثر کافی است.
اش «سطح قابل قب ل» هم فراهم کر ن ت جاه معرفنی اولاه يا

منظ

و نه ت جاه نهايی؛ يعنی ت جاه معرفنی ام که فعالً اليلی برام

با م نظر است
و نقض آن وج

ندا .
نكنة يگر اين است که اين ت جاه معرفنی بايد اش هگذ خ

اثر و ساخنا آن

پديد آيدت نه اش جايی يگر .اگر مانی ا بخ انم و گزا هام صا ق ا اش آن اسننباط
کنمت اما تیقاقات جامعهاناخنیت واناناخنی يا عل

اناخنی ت جاهی برام آن فراهم
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فاع اش اناختگرايی ا بی

و نه خ

اثرت بهسخنی میت ان اثر ا منبعی برام اناخت انست .سادن به

م

آثا ا بی وند و والی اندکی پاچادهتر اش خ اندن مقالهام علةی

اناخت

ا ؛ به اين معنا که باز اش خ اندن مقالة علةی مسنلز ت جه به شبان و ساخنا منن
واقع سادن به اين اناخت مسنلز خ انز قاق منن م

است؛

نظرت اعم اش مان

يا نةايشنامه است .خ انز قاق هم اامل ت جه به ق اعد ژانرمت باشمهات ظرافتها و
وايتت نةا هات اسنعا هها و تشباهاتت

ابزا هام بالغی بهکا فنه هةچ ن ساخنا

آگاهی اش تةايز ماان نظرگاه ن يسنده و نظرگاه اخصات هام اسنان و ...است .با لیاظ
کر ن اين ام ت خ اننده میت اند بهگ نهام م جهت مجة عهام اش گزا ههام
معرفتبخز ا
يانگ

اين آثا باابد و به آنها آگاهی پادا کند.
با هنر خاطرنشان میکند که با خ اند مان

بیث معرفتاناسانة خ

غرور و تعصب جان آسننت فر میت اند اين نكنه ا باام ش که «اه هام اولاه اه
ناقصی برام اناخت اخصات افرا ند» ) .(2001: 69اما اگر فر با خ انز قاق به
چنان گزا ه ام برسد و اين گزا ه صا ق ناز باادت خ اندن اثر ا بی چه لال و بناا م
اخناا فر مینهد تا او اين باو
هد؟ بهيا

ا بهنی م م جه

سنگاه اناخنی خ

جام

اانه باااد که باو صا ق برام اناخت کافی ناست و ستکم ن عی

لال يا بناا عقالنی الش است تا اين باو صا ق به اناخت بدل ا ؛ اةا نةیت اناد
صرفاً نظر ن يسنده ا که به اةا مننقل میا

و صا ق ناز هستت اناخت میس

کناد.
مقا پاسخ و نكنه ا میت ان مطرح کر  :يكی آنكه پاشنها

يچا

گسكان

24

( )2013: 130ا بپذيريم و بساا م اش آثا ا بی بهويژه آثا ا باات اسنانی ا ا ائه هند
آشمايزهام فكرم 24بهاةا آو يم.

فلسفهت اش آشمايز فكرم برام سنجادن فرضاه

اسنفا ه میا  .معة الً م قعانی هةراه با خدا م تص
ننايج منطقی يا غارمنطقی چنان م قعانی

میا

با صیت و سقم فرضاه او م میا .

نة نة کالساک و مشه م اش آشمايز فكرمت سنا ي م فريب خ
خباث

تأم

و بربناا پاامدهات
ن پر امنه اش وح

کا ت است يا آشمايز فكرم وقل م شمان هاال م پاتنم22ت
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فالس ف تیلالی معاصرت ( )1975: 223-227برام نشان ا ن آنكه معنا فقط

ذهن

ناست.
گسكان باو

ا

که برخی آثا

اسنانی ا میت ان اينگ نه لیاظ کر  .اين

وايتها تیت تأثار «میدو يتهام احنةال و ضرو ت» ا سط يی هسنند 20.به اين

ترتابت اين وايتها م قعانی ا ترسام میکنند و نشان می هند که «چگ نه اگر ارايط
اولاة مشخصی میقق ا ندت ويدا ها ضرو تاً يا احنةاالً اتفاق میافنند» ( Gaskin,

 .)2013: 130به نظر گسكانت «اگر آشمايزهام فكرم میت انند

فلسفه مننقلکنند

اناخت گزا هام بااندت ا ا بن ان ک کر که چرا آنها وقنی آشمايز ماهانی ا بی
ا ت نبايد قا

به انجا چنان کا م بااند» (هةانت  .)404بنابراينت غرور و تعصب

آشمايشی فكرم است که ويدا هام آن نشان می هد اگر افرا

اناخت خ

اش

يگران بر اه ها و احسا هام اولاه تكاه کنندت چا خطا میا ند؛ چنانکه
آشمايز فكرم هاال م پاتنم نشان می هد که معنا فقط

ذهن ناست .نكنة و

ضةن بیث اش اناخت مبننی بر چشمانداش مطرح میا ؛ شيرا تباان آن مسنلز
ت ضاح اين قسم اش اناخت است.
 .4ادبیا

و شناخ هاي غیرگزارهاي

اين عن ان بدين معناست که اکن ن میبايد اقسا يگر اناخت ا ت صاف و تباان کنم.
اين مقا ت به سه ن ع اناخت غارگزا هام میپر اش که میت ان

آثا ا بی نشانی

اش آنها جست؛ يعنی اناخت مبننی بر چشمانداشت اناخت هةدالنه
پديدا م 21و اناخت چگ نگی.
اجاشه هاد بیث خ
منفاوتی با تعابارم مخنلف

20

يا اناخت

ا با اناخت مبننی بر چشمانداش آغاش کنم .فالس فان
با

اين ن ع اناخت سخن گفنهاند .آيريس مر اک

مطالعة ا باات ا آم خنن «چگ نه تص

21

کر ن و فهةادن م قعاتهام انسانی» می اند

(به نقل اش  )Lamarque, 2009: 239و اش تعبار  «( visionيد» و «نظر») برام ااا ه به
اين اناخت اسنفا ه میکند .با تأمل

آثا اكسپار و ت لسن م و اخصاتهايی که

آنها آفريدهاندت به اناخنی اش «طباعت انسان» ست میيابام که برتر اش افق يد معة ل
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و چشمانداشم تاشه است (هةانت  .)204-209او
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طبقهبندم خ

اش اقسا اناخت غارگزا هام اش «آم خنن آنكه چگ نه میت ان به برخی اش م قعاتها
چا چ
تامس ها م

مفه می تاشهام انديشاد» سخن میگ يد و « يدن جهان اش يچة بدبانی»

27

ا مثال میآو  .به باو

او ()2010: 10ت

اين چا چ

تاشهت «عنصر ا اکی» بساا بناا ين و مهم است .آنچه مر اک و او

ِ مفه می
ذهن ا ندت

هةان اناخت مبننی بر چشمانداش است.
اما چشمانداش چاست؟ يانگ ت ضاح می هد که چشمانداش عبا ت است اش:
«نی هام اش نگريسنن به يک ایء که میت اند فهم اش آن ا افزايز هد» (.)2001: 67

بنابه

ک و

يافت يانگت هم علم و هم هنر «بناا مشنرکی» ا ند و هر و با

«مشاهد قاق» آغاش میا ند .هنرمندان و انشةندان هر و باشنة م اش جهان به ست
می هند و اين باشنة

برام معرفتبخشی نااشمند مشاهدهگرم و پژوهز

معنام

وساع آن است .بر هةان بناا است که مانن يس برام نگا ش مان تا يخی بايد
ست به پژوهز تا يخی بزند؛ چنانکه انشةند

اتاق آشمايز و

کننرلاده چنان میکند (هةانت  .)11يانگ خاطرنشان میکند که هم

ارايط

علم و هم

هنر افزونبر ثبت مشاهدات يا آنچه وم آن ا «گ اهی »23میخ اندت وند و وال
معرفنی يگرم ناز برقرا است و آن هةان تعبار و تفسار ااااست .علم اين تعبار و

تفسار ا بهمد نظريهها انجا می هد؛ حالی که هنر آن ا بهيا م هةان چشمانداشم
که پديد میآو ت به سرانجا می ساند.
علم بنابر يک تلقیت فرايند ت جاه معرفنی اامل گر آو م ا اهد و قراين بهنفع
نظريهام خاص است و سپس اين ا اهد و قراين

قالب اسنداللی با ساخنا

29

گزا هام عرضه می ا ؛ حال چه اسندالل اسنقرايی بااد و چه اسننناج بهنرين تباان.

اين هةان چازم است که يانگ «اسندالل عقالنی» 04میخ اند و آن ا مقابل اسندالل

نشانگر 04يا نشان ا ن 02که مخص ص هنر استت مطرح میکند (هةانت  .)13آثا هنرم
چشمانداشم پديد میآو ند؛ اما اسنداللی عقالنی بهنفع آن عرضه نةیکنند؛

ع ضت

آنچه ت جاه معرفنی برام آنها پديد میآو ت هةان اسندالل نشانگر است؛ به اين معنا
که «آثا هنرم قا ند تا مخاطبان ا

جايگاهی قرا

هند که به

سنی يک
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چشمانداش اذعان کنند» (هةانت  .)19اگر اةا اش من بپرساد که نگ مااانم چاست و من
مااان خ

گ اه ام اش خاابان پا ک اده استت به اةا نشان همت اش آن

ا که

چازم اسنفا ه کر ها که يانگ آن ا «اسندالل نشانگر» میخ اند .بر هةان قاا ت
مانی مثل غرور و تعصب ناز با ساخنا
خ انز قاق ا

وايی و اخصاتپر اشم خ ت خ انند اهل

جايگاهی قرا می هد که چشمانداشم اش اه هام اولاه و

خطاپذيرم آنهات بهمثابة اهی برام اناخت افرا ت حاصل کند.
بگذا يد اکن ن بر چند نكنه تأکاد کنم:
 .4هةانگ نه که يانگ به سنی ااا ه میکندت چشمانداشها گزا ه يا باو ناسنند و

بنابراينت صا ق 00يا کاذ  00بهاةا نةی وند؛ بلكه میت انند ست 01يا غلط 01بااند.
يانگ مثال وانگرم میشند :مجة عهام اش سن العةلها برام يافنن اائی خاص
نةیت اند صا ق يا کاذ

بااد («به است برويد» و «اش االن اننهام سالن عب

جةالت امرم هسنند و صا ق يا کاذ

کناد»

بهاةا نةیآيند)؛ اما اگر ست بااندت به پادا

کر ن آن ایء مننهی میا ند .چشمانداش

ست باعث میا

تا صاحبان آن

چشمانداش بن انند اناخت حاصل کنند و چشمانداش غلط هزن معرفت بهاةا می و .
 .2وقنی افرا چشمانداشم کسب میکنندت اين امر میت اند به اناخت گزا هام
بانجامد و فر به مجة عهام اش گزا ههام صا ق باو پادا کند (هةانجا).

هةچنان حسا
خ

اين مقا ت

اناختِ مبننی بر چشمانداش اش اناخت گزا هام جداست .من مااان

ا به اةا نشان می هم و نگاه اةا به آن باعث میا

گزا هام برساد که نگ مااان من سفاد است؛ اما خ

تا اةا به اين اناخت

اين نگاه کر ن صدق و کذ

ندا .
 .0پازتر يديم يكی اش اههام م جه ساخنن اين امر که خ اندن آثا ا باات
تخالیت اناخنی گزا هام به ما می هندت آن است که آنها ا آشمايز فكرم بهاةا
آو يم  .اکن ن اه يگرم برام اين کا
اناخنی میت انند چشمانداشم ا
م جه میا

و اين امر خ

اخناا

ا يم .آثا ا بی برخ

اخناا فر قرا

ا اش ا شش

هند که بهمد اسندالل نشانگر

ايجا اناخت گزا هام برام فر مؤثر است.

ا باات و مسئلة اناخت:
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 . 0نااشم ناست بگ يام ا باات ذاتاً و صرفاً اش هگذ اسندالل نشانگر ت جاهی
معرفنی برام چشمانداشم

ست فراهم میآو  .پازتر يديم که میت ان برخی اش

آثا ا بی ا بهمثابة آشمايزهام فكرم بهاةا آو .
میا

والی معرفنی وا

اينجات ن يسنده

که هةان اسندالل بربناا امر خالف واقع

07

وند و
يا تفكر

فرضانگا انه 03است؛ به اين معنا که او وضعانی ا مفروض میگار و نشان می هد
که اگر چنان وضعی حاکم باادت چه ننايج و پاامدهام غارقابل قب لی بهلیاظ اخالقی
يا سااسی م ةكن است بر آن منرتب بااد؛ به اين ترتاب نشان می هد که چگ نه
جامعهام که بربناا انديشة تةاماتخ اهانه ا ا ه میا

شيسنن

و

آن

خ يزساال م و ا ا آشا انسانی پايةال چنان ايدئ ل ژمام استت و به تباهی ا
و نام جه است؛ مثال آانايی به ذهن میآيد:

و انديشة سااسی تةاماتخ اهانه کاذ

مان ضدآ ماناهرم  1983اش ج ج او ول.

09

ن ع و اش اناخت غارگزا هام هةانی است که او ( )2010: 9اش آن باعن ان

«اناخت هةدالنه» و گرين )2010: 352( 04باعن ان «اناخت پديدا م» نا میبرند و
عبا ت است اش :اناخت آنكه يک تجربه يا حالت ذهنی يا احسا
است.

اينجا ما با کافاات آگاهی يگرم سروکا

چگ نه چازم

ا يم و اش هگذ هةدلی سعی

میکنام اش جهان ذهن و احساسات يگرم فهةی به ست آو يم .ت انايی ما برام تجربه
کر ن تةا اقسا جهانهام ذهنی
شندانی سااسی

شندانی مخ ف نش

اما مان يا اسنانی ک تاه بن اند
جهان ذهنی و تجا
تص

عةل میدو است؛ مةكن است من هاچگاه
يا به ايدشت آلزايةر و اسكازوفرنی مبنال نش ؛

يچهام به وم من بگشايد تا فهةی هةدالنه اش

افرا م اينچنانی به ست آو

کنم.
اينجا چه ساشوکا م

کا است؟ گرين با تبعات اش انديشههام ويد ل ئاس

اش و ن ع فرض وجهی سخن میگ يد :فرض
فرض

وخ

ا با کافااتی منفاوت

با

گزا ه يا فرض جهت س

صا ق باادت چه اتفاقی میافند» و فرض

02

با گزا ه و فرض

با ایء.

04
00

عبا ت است اش« :فرض آنكه اگر گزا هام
با ایء يا فرض جهت ایء هم عبا ت

است اش« :فرض منفاوت ب ن اائی خاص با آنچه

واقع هست» .حال اگر خ

ا
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بهاكلی منفاوت با آنچه هسنم فرض کنمت يعنی خ
خ يز فرض کنمت ن ع خاصی اش فرض

خ .(Green, 2010: 362) 00

با

آثا ا باات تخالی به ما کةک میکنند تا
انسانی حاصل کنام؛ آنهم به اين نی که

ا با کافانی منفاوت با خ
ایء حاصل میا  :فرض

با

کی اش م قعاتها و تجربههام خطار
ست اش کافات

ص ت ا ائة تص يرم

جهان ذهنیِ اخصاتهام اسنان -تص يرم که با يافنههام عل
واناناسی

فعلی

اناخنی و

تقابل ناست -خ اننده ا يا م میکنند تا با فرض با خ ت اناخنی

اش حاالت آگاهیام منفاوت با آنچه تاکن ن تجربه کر ه استت به ست آو و بر غنام
اناخت پديدا م خ

بافزايد.

اين مقا ت نقز ن يسنده و غنام تجا

او

اكل

ا ن به ويدا ها و حاالت آگاهی ذهن اخصاتهام اسنان بساا بناا ين است .به
تعبار گرين:
ن يسندهام که اش تخصص خ

بهره میج يدت میت اند منبعی برام اناخت اش

طريق گ اهی بااد؛ آنهم نهفقط بهطريقی ناظر به واقع -میت ان به اينكه
ن يسندهام با تجربة يان م با مسائل يان م بهنی م م ثق سخن
بگ يدت اتكا کر  -بلكه بهاكلی اخصیتر .او میت اند اين کا ا اش هگذ نشان
ا ن آنكه تجربهت احسا

يا عاطفهام چه حسی ا ت انجا هد آنهم معة الً اما

نه صرفاً با بهره جسنن اش انز ستاول (هةانت .)012

گرين سپس به مان استخوانهاي دوس داشتنی 01آلاس ساب لد ااا ه میکند که

م

01

آن تص ير او اش اخصات خاالی س شم سلة ن -07خنر ن ج انی که

اسنان

او اش م

تجاوش

تجاوش قرا میگار و کشنه میا  -بربناا تجربة مشابه خ

واقع ادن

پر يس انشگاه اكل گرفنه است و اشهةان وت او بهمد اين تجربه

میت اند ق

ک هنة ن کند که چنان تجربهام

خاال ما ا بهنی م منظمت به اين

چگ نه میت اند بااد (هةانت  .)010-012هةان تص ير قاق پديدا اناسانه ا میت ان

مان هنوز آلیس 03اش لازا جن ا 09مشاهده کر  .با خ اندن اين مانت تص يرم اش جهان

ذهنی شندگی آلاس هالند -14اخصات اصلی اسنان و اسنا پنجاهسالة واناناسی
اناخنی

ها وا

که نابهنگا چا آلزايةر میا  -کسب میکنام و اين تص ير به

ا باات و مسئلة اناخت:
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کی اش آنكه مبنال به آلزايةر ب ن چگ نه چازم استت اانه

بااام.
اما اين سنخ اش اناخت بهسا گی حاصل نةیا
هةدالنة خاال يا فرض با خ
نكنه ا اندکی بسط هم .باو

و گاه مةكن است اين پرواش

باشنر به ت هم مننهی ا
ايج کا تی

نی

با

تا اناخت .بگذا يد اين
سنرسی فر به فی ام

حاالت ذهنی خ ش اين است که فر به اين حاالت سنرسی ويژه
معنا که او نةی ت اند
نةیت انند

با کافات و چاسنی اين حاالت چا خطا ا
او ا تصیاح کنند .فر

اين م

اوت ينة معرفنی کامل ا .
مقابلت

با

کو

و يگران ناز

کافات حاالت آگاهی خ

اين نظرگاهت اول يت با يدگاه اولاخص است.

فنا گرايیت نگاه س اخص اهةات و اصالت ا

ويژه ام برام

14

ا ؛ به اين

و هاچ منزلت معرفنی

يافت فر اش حاالت ذهنی خ ش وج

مشاهده استت واکنز هام قابل ثبت و ضبط ا گاناسم

ندا  .آنچه قابل

ارايط گ ناگ ن است:

سرخی چهرهت ادت يافنن ضربان قلبت اخنالل کالمیت حاالت مغزم و . ...اگر قرا
است بداناد فر

چه حالنی بهسر میبر ت به گزا ش اولاخص او کا م نداانه

باااد؛ آنچه اهةات ا ت فنا و عةلكر قابل مشاهده و انداشهگارم اوست.
اگر بپذيريم که اين هر و نگاه نام جه است و هم فر میت اند
ذهنی خ
گاهی م

چا خطا ا

(ما احنةاالً افرا

اينكه حقاقناً احسا

با

حاالت

چا خ فريبی ا يدهايم يا ستکم

ما به فر م يگر چاستت چا تر يد و سر گةی

ادهايم« :آيا واقعاً او ا وست ا

يا صرفاً هاجانش ه ادها ؟» فقط غدغهام

مانناک ناست) و امكان تصیاح آنها وج

ا

و هم میت ان حاالت ذهنی ا
12

بهنی م علةی بر سی کر ت بايد اش وای اسنفا ه کنام که نال نت ( )1991: 72آن
ا « گرپديدا اناسی »10میخ اند.

اين وش هم نگاه اولاخص به سةات اناخنه

میا ؛ به اين معنا که برام آگاهی اش حاالت ذهنی فر ت نخست میبايست به تعبارت
تفسار و تلقی او اش اين حاالت بهنی م هةدالنه ت جه کر و هم نگاه س اخص؛ به
اين معنا که امكان تصیاح

يافت هام اخص اش خ

و جهان ذهنی او با ت جه به

آنچه بارون اش ذهن اوست و تةا ا اهد فازي ل ژيکت میاطی و ...ا

بر میگار ت

402

وج
م
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ا  .نت میگ يد « :وش گرپديدا اناسانه اظها ات فاعالن اناسايی ا نه
چالز قرا می هد و نه کامالً بهمثابة آنچه کامالً صا ق استت میپذير ؛ بلكه

بیطرفی ساشنده و هةدالنه ا به اماد گر آو م ت صاف بیکموکاست جهان برطبق
ذهنات فاعالن اناسايی حفظ میکند» (هةانت .)30

اما گرپديدا اناسی

اين مرحله من قف نةیا

و نگاه س اخص ا اش کف

نةی هد:
اگر ما خدا هام واقعی
فقرات م ج

مغز افرا

ا میيافنام که خاصههام «مید » کافی

جهان گرپديدا اناسانة آنها ا اانندت میت انسنام بهنی م

معق ل اين انديشه ا مطرح کنام که ما به کشف آنچه آنان واقعاً

با آن سخن

آغاش با اين هةسانانگا م مخالفت
میگ يندت نائل ادهايم حنی اگر آنها
میکر ند و اگر کشف میکر يم که خدا هام واقعی صرفاً اباهت اندکی با
فقرات گرپديدا اناسانه ا ندت میت انسنام بهنی م م جه اعال کنام که افرا
م

باو هايی که اظها میکنندت علی غم صداقنشانت چا خطا ادهاند

(هةانت .)31

به باو من ت گرپديدا اناسی هةان نظرگاهی است که اگر آثا ا بی قرا است
اناخنی پديدا م ا مننقل کنندت بايد م

نظر بااد .اينجاست که وظافهام معرفنی

هم برعهد مانن يس است و هم خ اننده :ن يسنده برام تص ير جهان ذهنی افرا آشا
است بر تجا

اول اخص خ

يا يگرم تكاه کند؛ اما نبايد اين تجا

تص ير کند که با يافنه هام کلی علةی

با

جهان ذهن آ می

اط م
تقابل بااد و

خ اننده ناز بايد اين جهانهام ذهنی ا با ا اهد بارونی بسنجد و صرفاً بربناا اينكه
چنان حاالتی تص ادنی استت آنها ا تیققپذير هم نداند .به اين ترتابت خ اندن
مان بدل میا به سارم ساحت گرپديدا اناسی.
اما ن ع س اش اناخت غارگزا هام که میت ان اش هگذ خ اندن آثا ا بی به آن
ست يافتت اناخت چگ نگی است .آثا ا بی فقط بر غنام واژگانی ما نةیافزايند؛
بلكه باعث میا ند تا بدانام که يک مفه خاص چه مصا يق و نة نههايی ا و به
اين ترتابت سااق کا بر و امنة اة ل مفاهام ا بهنر ک کنام .اين امر م جب
میا تا قا بااام کا م ا انجا هام که پازتر نةیت انسنام و آن عبا ت است
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اش :ت انايی اناسايی امنة مصا يق يک مفه  .اناخت چگ نگیت آنچه وج
ا ت آگاهی ما به يک گزا صا ق ناظر به واقعات هةراه با سطیی بسنده اش ت جاه
معرفنی ناست؛ بلكه ت انايی ما انجا ا ن کا م است يا آگاهی اش فن يا مها تی
با
خاص .کسی که انز گزا هام کاملی اش انندگی ا و تةا گزا ههام م ج
آن ا می اندت اما نةیت اند مااان ا وان کندت انندگی «بلد ناست» .م اجهه با
نظر عبا ت است اش :اناخت امنة اة ل مفاهام
آثا ا بیت اناخت چگ نگی م
بناا ينی که با م قعاتهام خطار انسانی هم تناده ادهاند؛ مفاهاةی هةچ ن تعصبت
پاز او مت يات عشقت نفرت و . ...ما پازتر اش خ اندن مان هم می انسنام يا يا
پاز او م بد است؛ اما نةیت انسنام بساا م اش مصا يق آن و ا اناسايی کنام.
فلسفة ذهن
گالبرت ايل )[1949] 1984: 25-61( 10کنا کالساک خ
بانا مفهوم ذهن که فاعی اش فنا گرايی فلسفی استت نهتنها تةايز قاق ماان اناخت
گزا هام و غارگزا هام ا بهتفصال فصل و کنا مطرح کر ه؛ بلكه ضةن
بیثت خاصات اناخنی ا باات ا ناز ت ضاح ا ه و تباان کر ه است .البنهت ايل قصد
با
وا ادن به قلةرو فلسفة ا باات ا نداانه است؛ اما خالل بیث خ
گرايزهام فنا م و باان اين نكنه که بساا م اش گرايزهام فنا م انیام تیقق
گ ناگ نی ا ندت به اين نكنه ااا ه کر ه است؛ اينک عان عبا ات وانگر ايل:
هنگامیکه جان آسنن میخ است ن ع خاصی اش غرو ا که ويژگی برجسنة
قهرمان شن غرور و تعصب ب ت نشان هدت مجب ب کنزهات کلةاتت انديشهها
و احساسات او ا هزا م قعات مخنلف نشان هد .يک ن ع معاا اش کنز يا
واکنز وج ندا ؛ آنهم بهنی م که جان آسنن بن اند بگ يد «غرو قهرمان شن
من صرفاً تةايل به انجا اين کا ب ت هرگاه که م قعانی اش آن سنخ پديد میآمد»
(هةانت .)00

ايد اصلی اينجا اين است که با خ اندن آثا ا بی میت انام اش حدو و امنة
تیقق مفاهام آگاه ا يم .مةكن است ندانم که کنز  aاش مصا يق غرو ت پاز او مت
تةلق يا غاره است؛ اما با خ اندن آثا ا بیت اش اين امنة کا بر آگاه میا و میت انم
سااقی تاشه برام کا بر مفاهام باابم .پازتر ناز می انسنم که غرو يا تةلق اش نظر
اخالقی نام جه است؛ اما ن يسند مان با آفرينز اخصاتها و م قعاتهام گ ناگ ن
به من نشان می هد که کدا کنزها میت انند اش مصا يق غرو يا تةلق بااند؛ بهط م
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که پازتر اش اين امر آگاه نب و اکن ن پس اش خ اندن اين اثرت اين ت انايی ا به ست
میآو که بدانم چگ نه اين مفاهام بر مصا يق منن ع و منفاوتی اطالق میا ند که
پازتر اش آنها آگاهی نداانم .يانگ اين ن ع اش اناخت ا «اناخت عةلی» 11میخ اند
و مثالی اش اخصات اما وو هاو  11اما 17میآو  .جان آسنن کنزهام او ا چنان
تص ير کر ه است که خ اننده قا است بساا م اش اعةالی ا که او هةچ ن امات
مهربانانه و م جه میپنداانهت مصا يقی اش فض لی و مداخلهگرم شندگی ساير افرا
تلقی کند (.)Young, 2009: 95
 .3نتیاله
افالط ن غدغههام اناخنی مهةی ا
با

معرفنی

ا بااتت

با

ا باات مطرح کر ه ب  .اين اضطرا

اين انديشة افالط ن جل هگر میا  :ا باات نه میت اند

باشنة م صیاح اش واقعات به ست هدت نه ن يسندگان آثا ا بی انز کافی اش
م ض عات م

ااا ه

ا ند و نه آثا آنها به پرو ش ق ام عقالنی آ می

آثا خ

مننهی میا  .چنانکه مشاهده کر يمت میت ان به اين سه اِاكال هائنی مد نتر بخشاد
و هةچنان

اينكه آثا ا باات تخالی بن انند اناخنی غارسطیی ا به ما مننقل کنند يا

بناا خ يز چازم باز اش شمانهام برام لذت شيبايیاناخنی فراهم آو ندت
تر يد کر .
اکن نت پس اش مطرح ادن مباحث معرفتاناخنی میت انام اش خاصات اناخنی
ا باات فاع کنام :بعضی اش آثا ا بی بهمثابة آشمايزهايی فكرم میت انند اننقال هند
اناخت گزا هام به ما بااند؛ میت ان با خ اندن برخی اش آثا ا بی به چشمانداشم
م جه برام نگريسنن به ام

ساد؛ میت ان کی اش يگرمام با کافااتی منفاوت با ما
فعلی ما به ست آو ؛ میت ان اش امنة اة ل و

يا خ م با کافاات منفاوت با خ

مصا يق منن ع برخی مفاهام آگاه اد و اين ام
ا تق يت میکنند .ن ا چامسكی
حد

13

مجة ع سنگاه و ق ام اناخنی ما

شمانی گفنه ب « :بساا مةكن است -میت ان

ش قاطعانه مینةل است -که ما هة ا ه

با شندگی انسان و اخصات او اش

مانها باشنر باام شيم تا اش واناناسی علةی» ) (1988: 159و ما تا ن سباو

19
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اننقال حقايق و نظرگاهی اخالقی

فلسفة اخالق معة ل قرا ا ت چنان گفنه است:

اين انديشه که ژ فنگرم انسانی هة ا ه ماجراج يی اخصات آ می
ا ا مهام عظام و

ماان اشهام تر آو است و اينكه اين امر

برابر
حقاقتت

منشأ بخز اعظم شيبايی و غنام آن استت هةان چازم است که من ن نگاانهاده
به سبک فلسفی معة ل

اننقالز به ما با گذ ناپذيرترين ا ا م م اجهاند .اگر

شندگی اخالقی ما « اسنانهايی» است که

آن اش و خطروش م نقشی بناا ين و

باا شش ا ندت آنگاه به سنی بهنظر می سد که «گزا ش ه اةندانة» اين شندگی
نااشمند ت انايیها و فن ن اسنانسرا بااد (.)1990: 142

آنچه

اين مقاله مطرح کر ت فاعی حداقلی اش ع م نخست اناختگرايی ا بی

است و بههاچ وم -برخالف نظر چامسكی و ن سباو  -منضةن ع م حداکثرم برتر
ب ن معرفت ا بی بر معرفت فلسفی يا علةی

برخی قلةروها ناست .اگرچه من

اناختگرا هسنمت قائل به چنان برترمام ناسنم .آثا ا بی میت انند علی غم تةا
ظرافتها و پاچادگیهات هزن معرفت بهاةا آيند :برخی آثا ا بی تیت تأثار
ايدئ ل ژمها يا انديشهها و جهانبانیهام کاذ
میت اند کامالً نام جه بااد يا حنی

پديد آمدهاند؛ نظرگاه اخالقی ن يسنده

ص ت م جه ب نت هةچنان نااشمند براهان

منعد و اقسا اسنداللهام اخالقی بااد؛ خ انندگان میت انند تیت تأثار جاذبة
شيبايیاناخنی برخی آثا ت اش تأمل اننقا م

با

ابهمعرفت ايدئ ل ژيكی که به آنها

مننقل میا ت غفلت کنند؛ اما اين هةه بدان معنا ناست که نةیت ان اش خاصات
معرفت بخشی برخی اش آثا ا بی فاع کر  .اين آن چازم است که امادوا

م فق به

انجامز اده باام.
پینوش ها
1. Jonathan Kvanvig
2. successful cognition
3. literary cognitivism
 .0بسنجاد با .Gaut, 2003: 436-437 :من قاد «غارپازپاافنا ه» ا اش اين ص تبندم وا
گرفنها  .مقايسة تعريف من اش اناختگرايی ا بی با تعريف گاوت اش اناختگرايی
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شيبايیاناخنی وان میکند که اناختگرايی ا بی ا بايد منطقاً اش اناختگرايی شيبايیاناخنی
جدا کر  .فر میت اند با حفظ ساشگا م منطقی به اناختگرايی ا بی باو اانه بااد؛ اما به
اناختگرايی شيبايیاناخنی پايبند نبااد؛ به اين معنا که میت اند بهنی م عا م اش تناقض معنقد
بااد که نه تةا آثا هنرمت بلكه فقط آثا ا بی ا شش اناخنی ا ند؛ اما اگر اةا اناختگرايی
شيبايیاناخنی ا بپذيريدت ضرو تاً اناختگرايی ا بی ا هم پذيرفنهايد.
 .1آنچه گسكان آن ا «انسانگرايی ا بی» ( )literary humanismمیخ اند و براسا

يكی اش

مفروضات بناا ين آنت «برخی اش آثا ا بی ا ام ا شش اناخنی هسنند به اين معنا که اش ماان
جةالت تشكال هند اين آثا يا جةالتی که اين آثا بهط ضةنی بر آنها اللت ا ندت میت ان
به صدق برخی پی بر و اش ماان اين جةالت قابل انسننت برخی ا شش انسنن ا ند» و بربناا
يكی يگر اش اين مفروضات «ا شش اناخنی اانن [ ]...بخشی بناا م اش ا شش شيبايیاناخنی
برخی آثا ا بی است» ()Gaskin, 2013: 63ت تلقی يگرم اش اناختگرايی ا بی است؛ شيرا
گسكان -برخالف من -اناخت ناای اش آثا ا بی ا صرفاً اناخت گزا هام می اند .هةچنانت
بايد ت جه کر نظرگاهی که گرين آن ا «اناختگرايی ا بی» میخ اند و بربناا آن «آثا ا بی
تخالی میت انند منبع اناخت بااندت بهطرشم که اين امر بهنی م بناا ين وابسنه به تخالی ب ن
آنها بااد» ()Green, 2010: 352ت با م ضع من همپ اانی ا و ا ام مصا يق مشنرک ناز
هست؛ اما تلقی منت قاد «وابسنه ب ن بناا ين اناخت به تخالی ب ن اثر» وج ندا .
 .1برام قايقی

اين آشمايز فكرم مشا کت کناد :فرض کناد حاات انسانی سراا اش اا م و

سرمسنی ب و ارطی خالف واقع اهاد بلخی «اگر غم ا چ آتز و ب م جهان تا يک
ماندم جاو انه» کامالً کاذ ب  :ما م ج ات مارايی نب يمت شندگیمان سراا اش معنا ب و
قد ت حل تةا معضالت و ا ا مهام نظرمت وج م و اخالقی ا اانام و ح ش
اناختهام عقلی و تجربی ما ناز بساا م سع ب ؛ اين ص تت آيا هةچنان هةان ا شش قبلی
ا برام باعاات خاا قائل میاديم؟
 .7مقايسه کناد با اين عبا ات يانگ هنر و شناخ « :من اعنراف میکنم باو ندا وقنی اثرم هنرم
بهر چندانی اش ا شش اناخنی ندا ت غالباً اثرم برجسنه بااد [ ]...اندکی تأمل نشان خ اهد ا
که وقنی اثرم هنرم ا شش اناخنی چندانی ندا ت ما بهند ت آن ا اثر هنرم برجسنهام میس
میکنام» (.)2001: 108
 . 44بسنجاد با اين ت ضایات مر اک

8. Christopher New
9. Jerom Stolnitz
ت ضاح و تباان اين بخز اش انديشة افالط ن« :ا باات حنی اش

نقاای هم خطرناکتر است؛ چراکه ا باات اش بهتص ير کشادن انسانهام بد بهمثابة افرا م جالب
و جذا لذت میبر  .بهتص ير کشادن چنان انسانهايی آسانتر اش بهتص ير کشادن انسانهام
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است؛ چراکه گروه نخست هة ا ه پريشان و منغارحالاند؛ حالی که سنة و عا م اش
خ
هنر بروش يابد يا
تغار و اسن ا ند ( .)604eخار وانت آ ا و ساکت است و نةیت اند
باشنة م اش آن ا ائه ا  .ن يسندگان که خ
ماانمايگی و خ خ اهی هةدلاند و آن ا

چندان

بهرهمندم اش فضايل اسنثنايی ناسنندت با

ک میکنند و نةیت انند خار ا ا اک کنند.

م اسنهزا واقع میا ند .هنر به آنچه طباعت انسانی ماية کجخلقیت تغار و
انسانهام خ
بیثباتی است میپر اش ؛ شيرا بهسا گی تقلادپذير و فهمپذير است» (.)Murdoch, 1992: 12
11. propositional knowledge
12. Edmund Gettier
 .40يشة اين انديشه که معرفت عبا ت است اش باو صا ق م جهت بنابه تیلالی ايجت به تئاتتوس
افالط ن برمیگر که آن معرفت يا اناخت با باو صا قی ( )doxaکه هةراه با لال و تباان
( )logosباادت يكی اةر ه اده است؛ اما جرس ن با تأکاد بر تفاوت ماان معرفتاناسی قديم و
با
جديدت اليلی به ست می هد که بر بناا آنها میت ان اين امر که مرا افالط ن اش ل گ
ت جاه معرفنی معرفتاناسان مد ن يكی باادت تر يد کر (نک.)Gerson, 2009: 1-12 :
14. know- how
15. knowledge by acquaintance
16. Linda Zagzebski
17. I.A. Richards
18. M.W. Rowe
19. epistemic justification
20. Richard Gaskin
21. thought- experiments
22. Hilary Putnam
 .20برام فاع اش اين انديشة ا سط بنگريد به.Gaskin, 2013: 61-62 :
24. empathic knowledge
25. phenomenal knowledge
26. Iris Murdoch
27. Thomas Hardy
28. testimony
29. inference to the best explanation
30. rational demonstration
31. illustrative demonstration
32. showing
33. true
34. false
35. right
36. wrong
37. counterfactual reasoning
38. suppositional thinking
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 .09اينجا خ انندگان ا به تجزيه و تیلال قاق گرين اش مان دنیاي باشکوه نو اش آلدو هاکسلی
ت جه می هم .به باو گرينت ساخنا کلی اين مان ا میت ان بربناا ن عی برهان خلف
( )reductio ad absurdumفهةاد .براسا
نشان

هد اا م حقاقی

ت ضاح اوت هاکسلی با اين آشمايز فكرم قصد ا

جامعهام که برپاية فايدهباو م لذتگرايانه ( hedonic

 )utilitarianismا ا ه ا ت ستناافننی است؛ بنابراينت اش ما میخ اهد که فرض کنام جامعه
بربناا آن ا ا ه میا ؛ سپس او وضعات چنان جامعهام ا ترسام میکند و نشان می هد چگ نه
شيسنن

آن با کسب آنچه اايسنة انسان آشا و آگاه استت

تقابل قرا میگار  .گرين ساخنا

اسنداللی اثر ا اينگ نه باشساشم میکند:
 .4فرض کناد جامعهام بربناا فايدهگرايی لذتج يانه ا ا ه ا .
 .2چنان جهانیت افرا اش آشا م باان و انديشهت و ت انايی برام تأمل اننقا م
اطراف خ بیبهره خ اهند ب .

با

میاط

 .0بنابراينت چنان جهانی شندگی برام هةه غارقابل تیةل استت جز کسانی که قابلاتهام
الش ا برام انجا آنچه مقدمة  2آمده استت ندا ند.
 .0نناجهت چنان جهانی پذيرفننی ناست.
 .1بنابراينت فايدهباو م لذتگرايانه نظرية غلطی با
(برام تفصال نک.)Green, 2010: 360 :

نی به ست آو ن اا م است.

40. Mitchell Green
« .04وقنی ابژهام گزا هام وج ا ت ما عا ت ا يم اش گرايز با ایء سخن بگ يام .به خ
نسبت ا ن خاصهها ا میت ان بهنی م مناسب باو يا اناخت با خ خ اند» ( Lewis,
.)1979: 139
42. de dicto supposition
43. de re supposition
44. de se supposition
45. The Lovely Bones
46. Alice Sebold
47. Susie Salmon
48. Still Alice
49. Lisa Genova
50. Alice Howland
51. priviledged access
52. Daniel Dennett
53. heterophenomenology
54. Gilbert Ryle
55. practical knowledge
56. Emma Woodhouse
57. Emma
58. Noam Chomsky
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59. Martha Nussbaum
60. Henry James
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