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يادداشت دبيرمجموعه

معرفتشناسی،درکنارمتافیزیکونظریۀارزش،یکیازسهقلمروکهنفلسفه
است.اهمیتاينگونهازتأملفلسفیناشیازاهمیتباورهایما،واهمیت
تماسشناختیدرستباجهان)محیطوانسانهایدیگر(است.اگرچهقدمت
معرفتشناسیبهقدمتخودفلسفهاست،اینشاخهازفلسفهدرنیمۀدومقرن
بیستمواردمرحلۀجدیدوپرباریازحیاتخودشد،بهنحویکهشایدبتواناز
تأسیسمجددمعرفتشناسیدراینعصرسخنگفت.ازآنزمانشتابتحوالتدر
اینقلمرونسبتًاسریعبودهاست،ودردهههایاخیرنیزتحتتأثیرتحوالتیدرعرصۀ
علومزیستی،روانشناسی،جامعهشناسی،وخوِدفلسفه،افقهایجدیدیپیشروی

ایننوعفلسفهورزیگشودهشدهاست.
درزبانفارسینیزخوشبختانهبیشازیکدههاستکهتوجهوعالقهبهاین
حوزهروبهافزایشاستبهنحویکهمعرفتشناسیبهدرسهایمصوبدانشگاهها
درمقاطعتحصیالتتکمیلینیزراهپیداکردهاست.اینامرنیازبهمتونمتنوعو
جدیدتردراینرشتهرا،درکنارمتونآموزشی،مهموگریزناپذیرمیکند،متونیکه

بتواندتصویریازاینتحوالتوعرصههایجدیدعرضهکند.
دراینمجموعهمیکوشیمدستکمبرخیازاینافقهایجدیدراکهسابقۀچندانی
درزبانفارسینداشتهاست،معرفیکنیم.معرفتشناسیفضیلت،معرفتشناسی
پدیدارشناسانه،معرفتشناسیتکاملی،ومعرفتشناسیاجتماعیبرخیازقلمروهای
جدیدیاستکهاینمجموعهسعیدرمعرفیآنهادارد.امیدواریمانتشاراینمتون

مجالجدیدیبرایتأملوتعمقهمۀدوستدارانمعرفتپدیدآورد.

بابکعباسی



بهمادرم،ملینهیاِلِنزیانبوغوسیان
)نويسنده(

پارسیگردانیدۀایناثررابهدخترکم»سوفیا«پیشکشمیکنم،
هماوکهباقدمگذاشتنبهدنیا،پدرشرا-دستکمازاینجهت-به

مقام»فیلوسوفیا«رساند.
)مترجم(
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يادداشت مترجم

ازبابپرهیزازکافری-که»کافِرمخلوق،کافِرخالقاست«:منلمیشکرالمخلوق،
لمیشکرالخالق-ودرآمدنبهسلکشاکری،تکلیِفمشتاقانۀمناستکه
بهثمررسیدِناینپارسیگردانیده،ازسِرلطف، کسانیراسپاسگزارمکهدر

نقشیمهمایفاکردند.
ازدانشیدوستِگرامیام،جنابآقایدکترجوادحیدری،کهاز»ترکاِنپارسیگو«
واز»بخشندگاِنعمر«است،سپاسدارمکهنهتنهاترجمۀایناثررابهمنپیشنهاد
کرد،بلکهدرمدتطوالنیترجمه،بیمنتوبیرشوت،ازهیچکوششیبرایبهکرِد

آنفرونگذاشت.امیدوارمتاجاندربدندارد،اینسانفرشتهخویبماند.
ازدوستدانشمندمجنابآقایدکتربابکعباسیکهاونیزاز»ترکانپارسیگو«
اثردرنشرنوپایشان و»بخشندگانعمر«است،متشکرمکهپیگیرچاپاین
»کرگدن«بود،نشریکهخالفاسمپرمهابتشمدیرانیلطیف،فرهیختهوغزالآسا
دارد.همچنیندکترعباسیازسرلطفتمامایناثرراویراستاریشکلیومحتوایی
کردند.ویراستاریدقیق،عالمانهودرعینحالمنعطفایشانبهمنچیزهایزیادی
آموخت.برایایشاندوامدربخشندگیعمرآرزودارم.همچنینازدکترمحسنزمانی
سپاسفراواندارمکهازرویلطفواحسانودرزمانیبههنگامنکاتمحتواییو
شکلیمتعددیرادربابترجمۀایناثرمتذکرشد،نکاتیکهدرآخرینلحظاتنهایی

شدنکتاباکثرآنهاراپسندیدیموبهکاربستیم.
وسرآخر،ازهمسِر-بهاسمومسمی-ریحانهام،سپاسیویژهدارمکه-



دراینزمانۀدربهدری،دخلهایقطرهایوخرجهایاقیانوسی،وبالهاییکهبر
سِرآنانیفرودمیآیدکهمیخواهند»بهشیوۀخودباشند«-باتمامنداشتنهای
ظاهریوباطنیهمسرشوفرازوفرودهایزندگیمانساخت،تاسرآخرکاراین
ترجمهبهسامانبرسد.اگرنبوداَنحایپشتیبانیهایاو،اینترجمهرویپیشخوان
کتابفروشیهارابهخودنمیدید.امیدوارمُخلقنیکویاشمیراثیبرایفرزندمان

باشد-چنانکهَخلقنیکویاشچنیناست.
ایناثررابهدخترکمسوفیاتقدیمکردهام.هماوکهدرمیانۀپروقفۀترجمۀایناثر،با
نالهایکوتاهچشمبهجهانگشودوحالکهایناثربررویپیشخوانهانشستهاست،
اونیزمدتهاستکهبرپایخودمیایستد.ازسویدایدلوپدرانهامیدوارمروزیدر
اوانجوانی،آنتوانومهارترابهدستآوردکهازشجاعِتپرسشگری-اینمیوۀ
ممنوعه،کهمحصولرضوانعقالنیتاست-برخوردارگرددوبرعقِلخودبایستد.
امانکاتیچنددربابترجمه:نخستاينکه،درموارداندکشماریپانوشتهایی
برایتوضیحمطالبمتنیااشارهبهترجمۀفارسیآثارمورداشارهدرکتابافزوده
شدهاستکهاینپانوشتهاباعالمتاختصاری»م«ازپانوشتهایاصلکتاب
متمایزگردیدهاست.دودیگرآنکه،مقالۀکوتاهیازدکترمحسنزمانیدرمعرفیاین
کتابافزودهشدتاخوانندهتصویریازاستداللهاوجهتگیریکلیکتابپیداکند.
ديگراينکه،اینکتاباگرچهدرنقدنسبیانگاریاست،بهنسبیانگاری»اخالق«،
جزبهاشارتی،نپرداختهاست،زیراتمرکزآنبرنقدنسبیانگاری»معرفت«است.بر
ایناساس،بهنظرممناسبآمدنوشتهایگویاوکوتاهازنویسندهدرنقدنسبیانگاری
اخالقدرقالبضمیمهبهایناثرافزودهشود.درپاياننيزيادداشتکوتاهیازمترجم

دربابنسبیانگاریاخالقآمدهاست.
ودرانجام،حضرتبینامرامیخوانمبرایهرآنچهدرخورخواندناست.

یاسرمیردامادی
شهِرهیومپروِرادینبرا
ymirdamadi@yahoo.com
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معرفی کتاب هراس از معرفت
محسنزمانی

1. مقدمه
دارد، »حقیقتنسبیاست«.»واقعیتساختۀماست«.»هرکسقدرت
واقعیتواخالقرامیسازد«.»پارادایمهاقیاسناپذیرند«.»جهانمدرنبا
جهانسنتیمتفاوتاست«.»پستمدرنهانشاندادهاندکهنهصدقیوجود
داردونهعقالنیتمستقلازسنتی«.»اینعقالنیتیکهازآندممیزنی
ساختۀغربیهاست،مابایدعقالنیِتخودمانرابسازیم«.»نمیتوانثابتکرد
کهپزشکیجدیدبهترازپزشکیقدیماست.دورۀایناثباتکردنهاگذشته
است«.»مسحیتبرایمسیحیانصادقاستواسالمبرایمسلمانان«.

»انشتن]کذافیاالصل[نشوندادهکههمهچینسبیه«.
که را کسانی معموالً شنیدهاید. را جملههایی چنین هم شما احتماالً
اینگونهادعاهاییمیکنند»نسبیانگار«میخوانند.نسبیانگاریدربارۀهر
حوزهای،اجماالً،بدینمعناستکهدرآنحوزهواقعیتیمستقلازاشخاص
وجامعههاوجودندارد.نیازینیستکهجستوجویزیادیکنیمتادریابیم
نسبیانگاری،یاآنچهگمانمیشودنسبیانگاریاست،درایرانبسیار
پرطرفداراست،مخصوصًادرمیانتحصیلکردگان.اگردرخیابانهای
تهران،مثاًل،بهعامیایبگوییکهاگرانسانینمیبود،کوِهدماوندیدر
کارنمیبود،احتماالًدیوانهاتخواهدپنداشت.ولیدرهمینتهران،اگربه



خیلیازتحصیلکردگانبگوییفکرمیکنیکوهدماوند،الکترونیابرخی
ارزشهایاخالقیمستقلازماانسانهاوجوددارند،بهاحتمالزیادباید
باشیکهسخنرانیایدربارۀتوماسکون،دلوز،فیزیککوانتم، منتظر
کالنروایتهایاچنینکسانوچیزهاییبشنوی؛خوداگرمتهمبهدگمو

فناتیکبودننشوی.
اینهمهبدینمعنینیستکهنسبیانگاریازسنِخمشهوراتبیمبناست
وشایستۀتأملوتدقیقنیست.اتفاقًافیلسوفانبزرگیودانشمندانعلوم
تجربییاانسانیبرجستهای،چهدربینمتقدمینوچهدربینمتأخرین،
اماهمانند بینتحلیلیها،نسبیانگارند. بینقارهایهاوچهدر چهدر
هرمرامومکتبیکهمدمیشود،نسبیانگاریهمدرمعرضاینخطر
استکهبدفهمیدهشود.مشخصًاممکناستچنیندردسریرخدهد:
تعبیرهای بین بدینمعنی دادهشود، بهدست ازآن صورتبندیمبهمی
متفاوتازآننتوانبهراحتیتمیزگذارد.چنانکهبادرنظرداشتنتعبیر
یاتعبیرهایدیگرآنهم درستیازآنصورتبندی،گمانکنندکهتعبیر

درستاند.بگذاریدچندمثالبزنم.
ادعای۱:اینکهاخالطاربعهوجودندارند،برایتوصادقاست،

نهبرایمن.
تعبیراول:تواینراصادقمیشمریکهاخالطاربعهوجودندارند.

منآنراصادقنمیشمرم.
بهاینکهاخالطاربعهوجودندارند،بهیک تعبیردوم:همباورتو
معنیازصدق،صادقاستوهمباورمنبهاینکهاخالطاربعه

وجوددارند،بهیکمعنیدیگریازصدق،صادقاست.
بهاینکهاخالطاربعهوجودندارند،برایتوعقالنی ادعای2:باور

است،نهبرایمن.
تعبیراول:توشاهدهاییداریکهباورتورابهاینکهاخالطاربعه
وجودندارندعقالنیمیکنند.منشاهدهایدیگریدارمکهباورمرا

بهاینکهاخالطاربعهوجوددارندعقالنیمیکند.
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تعبیردوم:شاهدهاییکهمنوتودراختیارداریمباورتورابهاینکه
اخالطاربعهوجودندارندعقالنیمیکنند،ولیهمینشاهدهاباور

مرابهاینکهاخالطاربعهوجوددارندعقالنیمیکنند.
ادعای۳:عالقههاومنفعتهایتوتبیینمیکنندکهچراباورداری

اخالطاربعهوجودندارند.
تعبیراول:اینکهباورداریاخالطاربعهوجودندارندازجملهبهاین
سبباستکهبهاینموضوععالقهمندیودرکشفحقایقیدربارۀ
آنهاسودیبهدستمیآوری.بههمینعلتسعیکردهایشاهدهایی

دراینبارهبهدستآوریوبراساسآنهاچنینباورآوردهای.
تعبیردوم:شاهدهانقشتعیینکنندهایدرکسباینباورتنداشتهاند.

تنهاچوندوستدارییابهنفعتاست،چنینباوریآوردهای.

کسیکهنسبیگرانیستمیتواندباتعبیرهایاولهرسهادعاییکهآوردم
موافقباشد.درمقابلتعبیرهایدوماینسهادعاازنسبیانگاشتن،بهترتیب،
اینسهحوزهخبرمیدهند:واقعیات،توجیهوتبیینعقالنی.نکتهایناستکه
گاهیادعاهایسهگانۀپیشگفتهمطرحمیشوندو،باتوجهبهمقبولیتشهودی
تعبیرهایاولآنها،گمانمیرودکهبهسودتعبیرهایدوماستداللشده
است.اگرآنچهراکهتابهحالنوشتمجالبیافتهاید،بهاحتمالزیاد
ازخواندناینکتاببسیارلذتخواهیدبرد:هراس از معرفت در نقد 

نسبی انگاری،نوشتۀپلبوغوسیان،ترجمۀیاسرمیردامادی.
اینکتابرایکیازفیلسوفانتحلیلیبزرگومعاصرنوشتهاست،و
چنانکهانتظارمیرودپرازتدقیقهاییدربارۀچیستیادعاهاینسبیانگارانه
تعبیرهای بین که تفکیکهایی آنهاست. علیه و له دلیلهای بررسی و
مختلفازادعاهایسهگانۀباالآوردم،سادهترینتدقیقهایکتاباندوآنها

رادریکیدوفصلاولآنخواهیدیافت.
اگرچههدفبوغوسیانردنسبیانگاریمعرفتاست،اینکتاببرای
مدافعاننسبیانگاریمعرفتهمبسیارخواندنیاست.همبدینسبب
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گاه کهباخواندنآنمیتوانازمنقحترینصورتبندیهاینسبیانگاریآ
شدوهمبدینسببکهنویسندهکوشیدهاست،الاقلبهزعِمخود،تقریری
بهدستدهدازبهتریناستداللهاییکهممکناستبهسودنسبیانگاری
آوردهشوند.ایبسابرخیازایناستداللهاراخودنسبیانگاراننیز،بدین

دقتیکهدرکتابآمدهاست،نیاوردهباشند.
نویسندهدرمقدمهمیگویدکهاینکتابرابرایخوانندۀغیرمتخصص
نوشتهاست،بااینحالکتاببرایکسانیکهفلسفهراحرفهایدنبال
کتاب این به فیلسوفان دیگر که اقبالی دارد. زیادی نکات هم میکنند
نشاندادهاند،مؤیداینادعاست.باجستوجوییسادهدرگوگلاسکالر
درخواهیدیافتکهدرحدوددهسالیکهازانتشاراینکتابگذشتهاست،
بیشاز۷۰۰باردرمجلههاوکتابهایتخصصیبهاینکتابارجاع

دادهاند.چنینتعدادارجاعیبهآثارفلسفیمعاصرنادراست.

2. در کتاب هراس از معرفت چه خواهید یافت؟
کتاببوغوسیان،عالوهبرمقدمهوپسگفتار،هفتفصلدارد.»برساختن
واقعیات«، »نسبیسازی واقعیات«، »برساختن معرفت«، اجتماعِی
»دفاعازنسبیانگاریمعرفت«،»ردنسبیانگاریمعرفت«،»حلیک
به باور«.مترجمدوضمیمههم تبیین و تناقضنما«،و»دالیلمعرفتی
کتابافزودهاست.یکیبهقلمبوغوسيانودربارۀنسبیانگاریاخالقو
دیگریازخودمترجمدراهميتنقدنسبیانگاری.درادامهگزارشیکوتاه

ازفصلهایهفتگانهکتاببهدستمیدهم.
عینی رویکردهای تقابل به معرفت« اجتماعی »برساختن فصل در
اینشکینیستکه برساختیبهصدقوتوجیهپرداختهمیشود.در و
به برایرسیدن انسانها انسانهايند. برساختۀ پول، مانند امور، برخی
انسانی اگر نکنند. چنین میتوانستند و ساختهاند را پول منفعتهایی
مثل امور، برخی نظر، بادی در الاقل نمیبود. کار در هم پولی نمیبود
کوهدماوندوالکترون،برساختۀآدمیاننیستند،عینیاند.نسبیانگاران

6

ت
عرف

زم
سا

هرا



واقعیاتاینهاراهممانندپولبرساختۀآدمیانمیدانندوسعیدارندنقاب
عینیبودنراازچهرۀآنهابردارند.نسبیانگاریبهدوامردیگرمربوطبه
معرفتهممیتوانداطالقشود:توجیهوتبیینعقالنی.طبقنسبیانگاری
اجتماع. برساختۀ امریاست باوریاست، اینکهشاهدیمؤید توجیه،
نسبیانگاریتبیینعقالنیبدینمعنیاستکههیچگاهنمیتوانتنهابر
اساسشواهدتبیینکردکهچراکسیباوریآوردهاست.همیشهعالقههاو
منفعتهاراهمبایددرچنینتبیینیآورد.کسیکهحداقلبهیکیازاین
سهنسبیانگاریباورداشتهباشد،نسبیانگارمعرفتاست.نویسندهدر

ادامهمیکوشدکههرسۀاینآموزههاراردکند.
بررسی واقعیات نسبیانگاری آموزۀ واقعیات« »برساختن فصل در
میشود؛مشخصًانظرهایایننسبیانگاران:گودمن،رورتیوپاتنم.گودمن
ورورتیاینرامؤیدنسبیانگاریمیدانندکهواقعیتوابستهبهتوصیف
اما ادعامالزمنسبیانگاریواقعیاتاست. این است.واضحاستکه
بوغوسیانهمچنینمتذکرمیشودکهاغلباینادعاباادعایدیگری،نسبیت
نسبیانگارانه نتیجههای الزامًا که است توصیفات،خلطشده اجتماعی
جهان توصیف برای را طرحواره کدام اینکه اخیر، ادعای طبق ندارد.
برگزینیموابستهبهعالقههایماست.بوغوسیانسپسبهبرساختانگاری
کاردکیکبریمیپردازد،آموزهایکهپاتنمبدانقائلاست.ایدۀاصلیپاتنم
ایناستکهمیتوانجهانرابهشیوههایکاماًلمتفاوتیتقسیمکردوبا
یکازاینشیوههابهوجودشیءهایکاماًلمتفاوتیمتعهد برگزیدنهر
میشویم.پسنسبیانگاریواقعیاتدرستاست.بوغوسیانمیگویداین
استداللتنهانشانمیدهدراههایمتعددصادقیبرایتوصیفجهانوجود
دارند.وانگهیدراینتصویْروجودمستقلازطرحوارهایکهبهشیوههای
متعدد»برش«میخوردمفروضاست.بوغوسیانمشکلمهماینروایتها
راازنسبیانگاریواقعیاتاینمیداندکهناقضاصلامتناعتناقضاند.
اگرمنواقعیتالفبودِنبرابرساختهباشموشماواقعیتالفنبودِن

برا،آنگاهبایدهمالفباستصادقباشدوهمالفبنیست.
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درفصِل»برساختانگارینسبیگرایانۀرورتی«روایتیازنسبیانگاری
واقعیاتمیآیدکهازجملهبرایدفِعآخریناشکالبندقبلمطرحشده
است.دراینتلقیازنسبیانگاریواقعیات،صادق بودْنامریاستوابسته
بهنحوۀسخنگفتن.ممکناستالفباستدرنحوۀسخنگفتنمن
صادقباشدوالفبنیستدرنحوۀسخنگفتنشما.البتهدراینجاتناقضی
درکارنیست.چنانکهدراینتناقضینیست:هورتکشیدنغذادرآسیای
دورمطلوباستودرایرانمطلوبنیست.بوغوسیانسپسبهنقداین
نسبیانگاریمیپردازد.استداللیسنتیوجودداردکهمدعیاندنشانمیدهد
چنیننسبیانگاریایخودشکناست.بوغوسیاناستداللسنتیرانمیپذیرد،
امااستداللیمشابهعلیهنسبیانگاریمیآورد.ایدۀاصلیاستداللرابااین
پرسشمیتواندریافت.فرضکنیدپذیرفتمکهوقتیالفرااظهارمیکنم،
واقعًااظهارمیکنمکهطبقنظریهایکهپذیرفتهامالف.اماآیااینادعایاخیر

مطلقًاصادقاستیادرنظریهایکهپذیرفتهام؟
درفصل»دفاعازنسبیانگاریمعرفت«استداللیبهسودنسبیانگاری
توجیهآوردهمیشود.مطابقایندیدگاه،ممکناستشاهدواحدیگزارهای
رابرایکسیموجهکندونقیضآنرابرایکسیدیگر.چنانکهرورتی
میگوید،درنزاِعبینگالیلهوبالرمینبرسرثابتیامتحرکبودنزمین،
دوطرفمناقشهدرباورخودموجهبودند.زیراایندواصل های معرفتی
متفاوتیراپذیرفتهبودند.مطابقیکیازایناصلهاوحیتوجیهبخش
استومطابقدیگریمشاهده.نکتهایناستکههیچیکازایندواصل
معرفتیبرتریایبرهمندارند.پساینادعادرستنیستکهشاهدی
دستگاه در شاهدی گفت باید بلکه نمیکند، یا میکند توجیه را باوری
معرفتیخاصیباوریراتوجیهمیکندیانمیکند.بادرنظرداشتناین
نکته،بوغوسیاناستداللیبهسودنسبیانگاریتوجیهمیآوردکهلباللباب
از بهتر ما معرفتی اصلهای کنیم استدالل اینکه برای است: این آن
اصلهایمعرفتیرقیباند،بایدازاصلهایمعرفتیایسودببریم.اگراز
اصلهایمعرفتیخودسودببریم،دچاردور،دوِرهنجاری،شدهایمواگر
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ازاصلهایمعرفتیرقیباستفادهکنیم،بههدفنمیرسیم.پسممکن
نیستبدانیمکهکداماصلهایمعرفتیمطلقًادرستاند.

فصل»ردنسبیانگاریمعرفت«باشرحوردروایتنیگلازاستدالل
سنتیعلیهاینآموزهشروعمیشود.سپسبوغوسیانمتذکرمیشودکه
راکاذبنخواند، ادعاهایمعرفتیخود اینکه برای نسبیانگارمعرفت
بایدآنهاراناکاملبداند.بهعبارتدیگر،مثاًل،اینادعایمعرفتینه
آنچه میکند. موجه را ب باور الف مشاهدۀ کاذب: نه و است صادق
صدقوکذببرداراستچنینچیزیاست:شاهدالف،درنسبتبانظام
معرفتیج،باوربهبراموجهمیکند.طبقاینتلقی،نظامهایمعرفتی،
کهخودشاملگزارههاییاندکهصورتهایکلیترادعایپیشگفتهاند،نیز
با در نسبت ناکامل گزارههایی کهچگونه است این پرسش ناکاملاند.

گزارههایناکاملدیگریقرارمیگیرند؟
دو نتیجههای تناقض به تناقضنما« یک »حل فصل در بوغوسیان
بهسودنسبیانگاری ایندوفصل از یکی در او فصلقبلمیپردازد.
توجیهاستداللآوردهاستودردیگریبهزیانش.بهنظراو،راهحلاین
استکهیکیازمقدمههایاستداللیراکهبهسودنسبیانگاریتوجیهآورده
شد،نپذیریم.یعنیاینمقدمهراردکنیم:تنهاوقتیمجازیمکهازاصلهای
معرفتیسودببریمکهبرایآنهااستداللیدراختیارداشتهباشیم.البتهبارد
ایناصلبهاینمتعهدنمیشویمکههيچگاهنبایددراصلهایمعرفتیخود
شککنیم.مرادایناستکهتاوقتیدلیلیبرایچنینشکینیافتهایم،

مجازیمکهازآنهاسودببریم.
موضوِعفصل»دالیلمعرفتیوتبیینباور«سومینآموزۀنسبیانگارانه
است:نسبیانگاریتبییِنعقالنی.ایدۀاصلیایناستکهشاهدهایما
هیچگاهبرایتبییناینامرکافینیستندکهچراباورهایخاصیداریم.
همیشهعالقههاومنفعتهایمادراینامردخیلاند.یکیازاستداللهایی
بر کهبهسوداینادعاشدهاست،استداللمبتنیبرتعّینناقصباور
اساسشاهدهاست.کونوکواین،ازدوطریق،بهنفعاینادعابرهان
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آوردهاند؛اولیاستداللیپسینودومیاستداللیپیشین.کونبابررسی
آنچهدرانقالبهایعلمیوتغییرپارادایمهارخمیدهد،آموزۀتعّینناقص
رامیپذیرد.کواینمتذکرایننکتهمیشودکهازتعارضمشاهدهونظریه
منطقًانتیجهنمیشودکهنظریهبرخطاست؛ممکناستمقصْربرخیاز
فرضیههایکمکِیبسیاِرذیمدخلباشند.پساینکهکدامرابرگیرندوکدام
راواگذارند،درنهایتوابستهبهعالقههایدانشمنداناست.بوغوسیان
درنقدکونازجملهدوتعبیرمتفاوتازدر جهان های متفاوت زیستنرا
بررسیمیکند.یکیبازنماییهایمتفاوتیداشتنودیگریبازنمودههای
متفاوتیداشتن.اولیمقبولاستودومینیست.ولیگاهیبینایندو
خلطمیشود.نویسندهدرنقدکوایننیزازجملهبهایناشارهمیکندکهباید
بینایندوامرفرقگذاشت:یکیاینکهشاهدهاباورهارامنطقًانتیجه
نمیدهند،ودیگریاینکهشاهدهاباورهاراعقالنینمیکنند.اولیدرست

استودومیغلط.کواینتنهابرایاولیاستداللآوردهاست.

3. هراس از معرفت
اینهمهگفتیموازهراسازمعرفتنگفتیم.بوغوسیاننیزتنهادرپسگفتار
بهاینموضوعمیپردازد.اویکیازانگیزههاینسبیانگاریراجلوگیریاز
سرکوبزیردستانمیداند.فعاالننهضتهایچندفرهنگیوپسااستعماری
باتوسلبهاینآموزۀفلسفیقصددارندمانِعسرکوبکسانیشوندکه
باورهایشانکاذبوبدویقلمدادمیشود.اینانگیزۀمحترمیاست.اما
راهبردیکهاینانپیشگرفتهاندمانِعانتقادفرودستانازفرادستاننیز
میشود.درایراننیزکسانیکه،مخصوصًا،برایعلوِمانسانیتضییقاتی
فراهممیکنندوسودایساختنعلومیدیگربااصل های معرفتی متفاوت
نسبیانگاری زرادخانۀ از دارند، که فراوانی ُعدۀ و عده بر دارند،عالوه

فلسفیهمبسیارسودمیجویند.
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4.  سه نکتۀ پایانی
نخستاینکه،عالوهبرنکتههایبسیاریکهمیتوانازاینکتابآموخت،
اینکتابدرسروششناسانهمهمینیزمیدهد:وقتیمسئلهایدرفلسفه
سختجانیمیکندبهاحتمالزیادراهحلیسادهوبیهزینهندارد.چالش
اینگزارش در اینمسئلههاستو،چنانکه از نسبیگراییمعرفتییکی
مختصرنیزآمد،براینسبیگرانبودنبایدهزینۀمهمیپرداخت:اصلهای
معرفتیرابیتوجیهپذیرفت.و،مثاًل،همچنیناستچالششکگرایانهکه
نمیتوانبیتجدیدنظردربرخیامورپیشترپذیرفتهشدهبرآنفائقآمد.

دیگراینکه،برخالفادعاییکهنویسندهدرمقدمۀکتابکردهاست،
همۀفقراتکتابچناننوشتهنشدهاندکهخوانندهایکهبافلسفهتحلیلی
آشناییخوبینداردبهراحتیآنهارادریابد.بااینهمهدرکبسیاریاز
بخشهایکتاببهپیشزمینۀفلسفیزیادینیازندارد،البتهدقتوتمرکز
باشدکهخوانندۀکمترآشنابافلسفۀتحلیلیپساز میطلبد.شایدبهتر
خواندِنمقدمهودوفصلبعدی،بهسراِغفصلهای»دالیلمعرفتیو
کارخواندن به برودوسپسدست ازمعرفت« باور«و»هراس تبیین

فصلهایدیگرشود.
وآخراینکه،همبهخاطرپرمحتواییودقتکتابوهمبهخاطرترجمۀ
هراس از معرفتبرایمنتجربهایلذتبخشبودوفکر آن،خواندن
میکنمبسیاریدانشجویانواستادانفلسفهباخواندنآنلذتیمشابه

راتجربهکنند.
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