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يادداشت دبيرمجموعه

معرفت شناسی، در کنار متافیزیک و نظریۀ ارزش، یکی از سه قلمرو كهن فلسفه 
است. اهمیت اين گونه از تأمل فلسفی ناشی از اهمیت باورهای ما، و اهمیت 
تماس شناختی درست با جهان )محیط و انسان های دیگر( است. اگرچه قدمت 
معرفت شناسی به قدمت خود فلسفه است، این شاخه از فلسفه در نیمۀ دوم قرن 
بیستم وارد مرحلۀ جدید و پرباری از حیات خود شد، به نحوی که شاید بتوان از 
تأسیس مجدد معرفت شناسی در این عصر سخن گفت. از آن زمان شتاب تحوالت در 
این قلمرو نسبتًا سریع بوده است، و در دهه های اخیر نیز تحت تأثیر تحوالتی در عرصۀ 
علوم زیستی، روان شناسی، جامعه شناسی، و خوِد فلسفه، افق های جدیدی پیش روی 

این نوع فلسفه ورزی گشوده شده است.
در زبان فارسی نیز خوشبختانه بیش از یک دهه است که توجه و عالقه به این 
حوزه رو به افزایش است به نحوی که معرفت شناسی به درس های مصوب دانشگاه ها 
در مقاطع تحصیالت تکمیلی نیز راه پیدا کرده است. این امر نیاز به متون متنوع و 
جدیدتر در این رشته را، در کنار متون آموزشی، مهم و گریزناپذیر می کند، متونی که 

بتواند تصویری از این تحوالت و عرصه های جدید عرضه کند.
در این مجموعه می کوشیم دست کم برخی از این افق های جدید را که سابقۀ چندانی 
در زبان فارسی نداشته است، معرفی کنیم. معرفت شناسی فضیلت، معرفت شناسی 
پدیدارشناسانه، معرفت شناسی تکاملی، و معرفت شناسی اجتماعی برخی از قلمروهای 
جدیدی است که این مجموعه سعی در معرفی آنها دارد. امیدواریم انتشار این متون 

مجال جدیدی برای تأمل و تعمق همۀ دوستداران معرفت پدید آورد.
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دبير مجموعۀ »معرفت شناسی معاصر«



به مادرم، ملینه یاِلِنزیان بوغوسیان
)نويسنده(

پارسی گردانیدۀ این اثر را به دخترکم »سوفیا« پیشکش می کنم،
هم او که با قدم گذاشتن  به دنیا، پدرش را - دست کم از این جهت - به 

مقام »فیلوسوفیا« رساند.
)مترجم(



فهرست

يادداشت مترجم

معرفی کتاب هراس از معرفت )محسن زمانی(

پيش گفتار

1. مقدمه

2. برساختن اجتماعی معرفت

3. برساختن واقعیات

4. نسبی سازی واقعیات

5. دفاع از نسبی انگاری معرفت

6. رد نسبی انگاری معرفت

7. حل یک تناقض نما

8. دالیل معرفتی و تبیین باور 

9. پس گفتار  

ضمیمۀ 1: هزارتوی نسبی انگاری اخالق )پل بوغوسیان(

ضمیمۀ 2: نقد نسبی انگاری به چه کار می آید؟ )یاسر میردامادی(

کتاب نامه

نمایه

1

3

13

17

27

45

65

85

113

129

147

169

173

179

187

192





يادداشت مترجم

از باب پرهیز از کافری - که »کافِر مخلوق، کافِر خالق است«: من لم یشکر المخلوق، 
لم یشکر الخالق - و در آمدن به سلک شاکری، تکلیِف مشتاقانۀ من است که 
به ثمر رسیدِن این پارسی گردانیده، از سِر لطف،  کسانی را سپاس گزارم که در 

نقشی مهم ایفا کردند. 
از دانشی دوست ِ گرامی ام، جناب آقای دکتر جواد حیدری، که از »ترکاِن پارسی گو« 
و از »بخشندگاِن عمر« است، سپاس دارم که نه تنها ترجمۀ این اثر را به من پیشنهاد 
کرد، بلکه در مدت طوالنی ترجمه، بی منت و بی رشوت، از هیچ کوششی برای به کرِد 

آن فرونگذاشت. امیدوارم تا جان در بدن دارد، این سان فرشته خوی بماند. 
از دوست دانشمندم جناب آقای دکتر بابک عباسی که او نیز از »ترکان پارسی گو« 
اثر در نشر نوپای شان  و »بخشندگان عمر« است، متشکرم که پیگیر چاپ این 
»کرگدن« بود، نشری که خالف اسم  پرمهابتش مدیرانی لطیف، فرهیخته و غزال آسا 
دارد. همچنین دکتر عباسی از سر لطف تمام این اثر را ویراستاری شکلی و محتوایی 
کردند. ویراستاری دقیق، عالمانه و در عین حال منعطف ایشان به من چیزهای زیادی 
آموخت. برای ایشان دوام در بخشندگی عمر آرزو دارم. همچنین از دکتر محسن زمانی 
سپاس فراوان دارم که از روی لطف و احسان و در زمانی به هنگام نکات محتوایی و 
شکلی متعددی را در باب ترجمۀ  این اثر متذکر شد، نكاتی كه در آخرین لحظات نهایی 

شدن کتاب اکثر آنها را پسندیدیم و به کار بستیم.
و سرآخر، از همسِر - به اسم و مسمی - ریحانه ام، سپاسی ویژه دارم که - 



در این زمانۀ دربه دری، دخل های قطره ای و خرج های اقیانوسی، و بالهایی که بر 
سِر آنانی فرود می آید که می خواهند »به شیوۀ خود باشند« - با تمام نداشتن های 
ظاهری و باطنی همسرش و فراز و فرودهای زندگی  مان ساخت، تا سرآخر کار این 
ترجمه به سامان برسد. اگر نبود اَنحای پشتیبانی های او، این ترجمه روی پیش خوان 
کتاب فروشی ها را به خود نمی دید. امیدوارم ُخلق نیکوی اش میراثی برای فرزندمان 

باشد - چنان که َخلق نیکوی اش چنین است. 
این اثر را به دخترکم سوفیا تقدیم کرده ام. هم او که در میانۀ پروقفۀ ترجمۀ این اثر، با 
ناله ای کوتاه چشم به جهان گشود و حال که این اثر بر روی پیش خوان ها نشسته است، 
او نیز مدت هاست که بر پای خود می ایستد. از سویدای دل و پدرانه امیدوارم روزی در 
اوان جوانی، آن توان و مهارت را به دست آورد که از شجاعِت پرسشگری - این میوۀ 
ممنوعه، که محصول رضوان عقالنیت است - برخوردار گردد و بر عقِل خود بایستد. 
اما نکاتی چند در باب ترجمه: نخست اينکه، در موارد اندک شماری پانوشت هایی 
برای توضیح مطالب متن یا اشاره به ترجمۀ فارسی آثار مورد اشاره در کتاب افزوده  
شده است که این پانوشت ها با عالمت اختصاری »م« از پانوشت های اصل کتاب 
متمایز گردیده  است. دو دیگر آنکه، مقالۀ  کوتاهی از دکتر محسن زمانی در معرفی این 
کتاب افزوده شد تا خواننده تصویری از استدالل ها و جهت گیری کلی کتاب پیدا کند. 
ديگر اينكه، این کتاب اگرچه در نقد نسبی انگاری است، به نسبی انگاری »اخالق«، 
جز به اشارتی، نپرداخته است، زیرا تمرکز آن بر نقد نسبی انگاری »معرفت« است. بر 
این اساس، به نظرم مناسب آمد نوشته ای گویا و کوتاه از نویسنده در نقد نسبی انگاری 
اخالق در قالب ضمیمه به این اثر افزوده شود. در پايان نيز يادداشت كوتاهی از مترجم 

در باب نسبی انگاری اخالق آمده است.
و در انجام، حضرت بی نام را می خوانم برای هر آنچه در خور خواندن است.

یاسر میردامادی
شهِر هیوم پروِر ادینبرا
ymirdamadi@yahoo.com
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معرفی کتاب هراس از معرفت
محسن زمانی

1- مقدمه
دارد،  »حقیقت نسبی است«. »واقعیت ساختۀ ماست«. »هرکس قدرت 
واقعیت و اخالق را می سازد«. »پارادایم ها قیاس ناپذیرند«. »جهان مدرن با 
جهان سنتی متفاوت است«. »پستمدرن ها نشان دادهاند که نه صدقی وجود 
دارد و نه عقالنیت مستقل از سنتی«. »این عقالنیتی که از آن دم می زنی 
ساختۀ غربی هاست، ما باید عقالنیِت خودمان را بسازیم«. »نمی   توان ثابت کرد 
که پزشکی جدید بهتر از پزشکی قدیم است. دورۀ این اثبات کردن ها گذشته 
است«. »مسحیت برای مسیحیان صادق است و اسالم برای مسلمانان«. 

»انشتن ]کذا فی االصل[ نشون داده که همه چی نسبیه«.
که  را  کسانی  معموالً  شنیدهاید.  را  جمله هایی  چنین  هم  شما  احتماالً 
این گونه ادعاهایی می کنند »نسبی  انگار« می خوانند. نسبی انگاری دربارۀ هر 
حوزه ای، اجماالً، بدین معناست که در آن حوزه واقعیتی مستقل از اشخاص 
و جامعه ها وجود ندارد. نیازی نیست که جست وجوی زیادی کنیم تا دریابیم 
نسبی  انگاری، یا آنچه گمان می شود نسبی انگاری است، در ایران بسیار 
پرطرف دار است، مخصوصًا در میان تحصیل کردگان. اگر در خیابان های 
تهران، مثاًل، به عامی ای بگویی که اگر انسانی نمی بود، کوِه دماوندی در 
کار نمی بود، احتماالً دیوانه ات خواهد پنداشت. ولی در همین تهران، اگر به 



خیلی از تحصیل کردگان بگویی فکر می کنی کوه دماوند، الکترون یا برخی 
ارزش های اخالقی مستقل از ما انسان ها وجود دارند، به احتمال زیاد باید 
باشی که سخن رانی ای دربارۀ توماس کون، دلوز، فیزیک کوانتم،  منتظر 
کالن روایت ها یاچنین کسان و چیزهایی بشنوی؛ خود اگر متهم به دگم و 

فناتیک بودن نشوی.
این همه بدین معنی نیست که نسبی انگاری از سنِخ مشهورات بی مبناست 
و شایستۀ تأمل و تدقیق نیست. اتفاقًا فیلسوفان بزرگی و دانشمندان علوم 
تجربی یا انسانی برجسته ای، چه در بین متقدمین و چه در بین متأخرین، 
اما همانند  بین تحلیلی ها، نسبی انگارند.  بین قاره  ای ها و چه در  چه در 
هر مرام و مکتبی که مد می شود، نسبی انگاری هم در معرض این خطر 
است که بد فهمیده شود. مشخصًا ممکن است چنین دردسری رخ دهد: 
تعبیرهای  بین  داده شود، بدین معنی  به دست  از آن  صورت بندی مبهمی 
متفاوت از آن نتوان به راحتی تمیز گذارد. چنان که با در نظر داشتن تعبیر 
یا تعبیرهای دیگر آن هم  درستی از آن صورت بندی، گمان کنند که تعبیر 

درستاند. بگذارید چند مثال بزنم.
ادعای 1: این که اخالط اربعه وجود ندارند، برای تو صادق است، 

نه برای من.
تعبیر اول: تو این را صادق می شمری که اخالط اربعه وجود ندارند. 

من آن را صادق نمی شمرم.
به اینكه اخالط اربعه وجود ندارند، به یک  تعبیر دوم: هم باور تو 
معنی از صدق، صادق است و هم باور من به اینکه اخالط اربعه 

وجود دارند، به یک معنی دیگری از صدق، صادق است. 
به اینکه اخالط اربعه وجود ندارند، برای تو عقالنی  ادعای 2: باور 

است، نه برای من.
تعبیر اول: تو شاهدهایی داری که باور تو را به اینکه اخالط اربعه 
وجود ندارند عقالنی می کنند. من شاهدهای دیگری دارم که باور مرا 

به اینکه اخالط اربعه وجود دارند عقالنی می کند.
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تعبیر دوم: شاهدهایی که من و تو در اختیار داریم باور تو را به اینکه 
اخالط اربعه وجود ندارند عقالنی می کنند، ولی همین شاهدها باور 

مرا به اینکه اخالط اربعه وجود دارند عقالنی می کنند.
ادعای 3: عالقه ها و منفعت های تو تبیین می کنند که چرا باور داری 

اخالط اربعه وجود ندارند.
تعبیر اول: اینکه باور داری اخالط اربعه وجود ندارند از جمله به این 
سبب است که به این موضوع عالقه مندی و در کشف حقایقی دربارۀ 
آنها سودی بهدست می آوری. به همین علت سعی کردهای شاهدهایی 

در این باره بهدست آوری و بر اساس آنها چنین باور آوردهای.
تعبیر دوم: شاهدها نقش تعیین کننده ای در کسب این باورت نداشتهاند. 

تنها چون دوست داری یا به نفعت است، چنین باوری آوردهای.

کسی که نسبی گرا نیست می تواند با تعبیرهای اول هر سه ادعایی که آوردم 
موافق باشد. در مقابل تعبیرهای دوم این سه ادعا از نسبی  انگاشتن، به ترتیب، 
این سه حوزه خبر می دهند: واقعیات، توجیه و تبیین عقالنی. نکته این است که 
گاهی ادعاهای سهگانۀ پیش گفته مطرح می شوند و، باتوجه به مقبولیت شهودی 
تعبیرهای اول آنها، گمان می رود که به سود تعبیرهای دوم استدالل شده 
است. اگر آنچه را که تا به حال نوشتم جالب یافتهاید، به احتمال زیاد 
از خواندن این کتاب بسیار لذت خواهید برد: هراس از معرفت در نقد 

نسبی انگاری، نوشتۀ پل بوغوسیان، ترجمۀ یاسر میردامادی. 
این کتاب را یکی از فیلسوفان تحلیلی بزرگ و معاصر نوشته است، و 
چنان که انتظار می رود پر از تدقیق هایی دربارۀ چیستی ادعاهای نسبی انگارانه 
تعبیرهای  بین  که  تفکیک هایی  آنهاست.  علیه  و  له  دلیل های  بررسی  و 
مختلف از ادعاهای سه گانۀ باال آوردم، ساده ترین تدقیق های کتاباند و آنها 

را در یکی دو فصل اول آن خواهید یافت.
اگرچه هدف بوغوسیان رد نسبی انگاری معرفت است، این کتاب برای 
مدافعان نسبی انگار ی معرفت هم بسیار خواندنی است. هم بدین سبب 
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گاه  که با خواندن آن می توان از منقح ترین صورت  بندی های نسبی انگاری آ
شد و هم بدین سبب که نویسنده کوشیده است، الاقل به زعِم خود، تقریری 
بهدست دهد از بهترین استدالل هایی که ممکن است به سود نسبی انگاری 
آورده شوند. ای بسا برخی از این استدالل ها را خود نسبی انگاران نیز، بدین 

دقتی که در کتاب آمده است، نیاورده باشند.
نویسنده در مقدمه می گوید که این کتاب را برای خوانندۀ غیرمتخصص 
نوشته است، با این حال کتاب برای کسانی که فلسفه را حرفه ای دنبال 
کتاب  این  به  فیلسوفان  دیگر  که  اقبالی  دارد.  زیادی  نکات  هم  می کنند 
نشان دادهاند، مؤید این ادعاست. با جست وجویی ساده در گوگل اسکالر 
درخواهید یافت که در حدود ده  سالی که از انتشار این کتاب گذشته است، 
بیش از 700 بار در مجله ها و کتاب های تخصصی به این کتاب ارجاع 

دادهاند. چنین تعداد ارجاعی به آثار فلسفی معاصر نادر است.

2- در کتاب هراس از معرفت چه خواهید یافت؟
کتاب بوغوسیان، عالوه بر مقدمه و پس گفتار، هفت فصل دارد. »برساختن 
واقعیات«،  »نسبی سازی  واقعیات«،  »برساختن  معرفت«،  اجتماعِی 
»دفاع از نسبی انگاری معرفت«، »رد نسبی انگاری معرفت«، »حل یک 
تناقض نما«، و »دالیل معرفتی و تبیین باور«. مترجم دو ضمیمه هم به کتاب 
افزوده است. یکی به قلم نویسنده و دربارۀ نسبی انگاری اخالق و دیگری 
از خودش در باب اهميت نقد نسبی انگاری. در ادامه گزارشی کوتاه از این 

فصل های هفت گانه بهدست می دهم.
عینی  رویکردهای  تقابل  به  معرفت«  اجتماعی  »برساختن  فصل  در 
برساختی به صدق و توجیه پرداخته می شود. در این شکی نیست که  و 
به  برای رسیدن  انسان ها  انسان هايند.  برساختۀ  پول،  مانند  امور،  برخی 
انسانی  اگر  نکنند.  چنین  می توانستند  و  ساختهاند  را  پول  منفعت هایی 
مثل  امور،  برخی  نظر،  بادی  در  الاقل  نمی بود.  کار  در  هم  پولی  نمی بود 
کوه دماوند و الکترون، برساختۀ آدمیان نیستند، عینیاند. نسبی انگاران 
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واقعیات اینها را هم مانند پول برساختۀ آدمیان می دانند و سعی دارند نقاب 
عینی بودن را از چهرۀ آنها بردارند. نسبی انگاری به دو امر دیگر مربوط به 
معرفت هم می تواند اطالق شود: توجیه و تبیین عقالنی. طبق نسبی انگاری 
اجتماع .  برساختۀ  امری است  باوری است،  اینکه شاهدی مؤید  توجیه، 
نسبی انگاری تبیین عقالنی بدین معنی است که هیچ گاه نمی توان تنها بر 
اساس شواهد تبیین کرد که چرا کسی باوری آورده است. همیشه عالقه ها و 
منفعت ها را هم باید در چنین تبیینی آورد. کسی که حداقل به یکی از این 
سه نسبی انگاری باور داشته باشد، نسبی انگار معرفت است. نویسنده در 

ادامه می کوشد که هر سۀ این آموزه ها را رد کند.
بررسی  واقعیات  نسبی انگاری  آموزۀ  واقعیات«  »برساختن  فصل  در 
می شود؛ مشخصًا نظرهای این نسبی انگاران: گودمن، رورتی و پاتنم. گودمن 
و رورتی این را مؤید نسبی انگاری می دانند که واقعیت وابسته به توصیف 
اما  ادعا مالزم نسبی انگاری واقعیات است.  این  است. واضح است که 
بوغوسیان همچنین متذکر می شود که اغلب این ادعا با ادعای دیگری، نسبیت 
نسبی انگارانه  نتیجه های  الزامًا  که  است  توصیفات، خلط شده  اجتماعی 
جهان  توصیف  برای  را  طرح واره  کدام  اینکه  اخیر،  ادعای  طبق  ندارد. 
برگزینیم وابسته به عالقه های ماست. بوغوسیان سپس به برساخت انگاری 
کارد کیک بری می پردازد، آموزه ای که پاتنم بدان قائل است. ایدۀ اصلی پاتنم 
این است که می توان جهان را به شیوه های کاماًل متفاوتی تقسیم کرد و با 
یک از این شیوه ها به وجود شیء های کاماًل متفاوتی متعهد  برگزیدن هر 
می  شویم. پس نسبی انگاری واقعیات درست است. بوغوسیان می گوید این 
استدالل تنها نشان می دهد راه های متعدد صادقی برای توصیف جهان وجود 
دارند. وانگهی در این تصویْر وجود مستقل از طرح واره ای که به شیوه های 
متعدد »برش« می خورد مفروض است. بوغوسیان مشکل مهم این روایت ها 
را از نسبی انگاری واقعیات این می داند که ناقض اصل امتناع تناقضاند. 
اگر من واقعیت الف بودِن ب را برساخته باشم و شما واقعیت الف نبودِن 

ب را، آن گاه باید هم الف ب است صادق باشد و هم الف ب نیست.
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در فصِل »برساخت انگاری نسبی گرایانۀ رورتی« روایتی از نسبی انگاری 
واقعیات می آید که از جمله برای دفِع آخرین اشکال بند قبل مطرح شده 
است. در این تلقی از نسبی انگاری واقعیات، صادق بودْن امری است وابسته 
به نحوۀ سخن گفتن. ممکن است الف ب است در نحوۀ سخن گفتن من 
صادق باشد و الف ب نیست در نحوۀ سخن گفتن شما. البته در اینجا تناقضی 
در کار نیست. چنان که در این تناقضی نیست: هورت کشیدن غذا در آسیای 
دور مطلوب است و در ایران مطلوب نیست. بوغوسیان سپس به نقد این 
نسبی انگاری می پردازد. استداللی سنتی وجود دارد که مدعیاند نشان می دهد 
چنین نسبی انگاری ای خودشکن است. بوغوسیان استدالل سنتی را نمی پذیرد، 
اما استداللی مشابه علیه نسبی انگاری می آورد. ایدۀ اصلی استدالل را با این 
پرسش می توان دریافت. فرض کنید پذیرفتم که وقتی الف را اظهار می کنم، 
واقعًا اظهار می کنم که طبق نظریه  ای که پذیرفتهام الف. اما آیا این ادعای اخیر 

مطلقًا صادق است یا در نظریه ای که پذیرفتهام؟
در فصل »دفاع از نسبی انگاری معرفت« استداللی به سود نسبی انگاری 
توجیه آورده می شود. مطابق این دیدگاه، ممکن است شاهد واحدی گزاره ای 
را برای کسی موجه کند و نقیض آن را برای کسی دیگر. چنان که رورتی 
می گوید، در نزاِع بین گالیله و بالرمین بر سر ثابت یا متحرک بودن زمین، 
دو طرف مناقشه در باور خود موجه بودند. زیرا این دو اصل های معرفتی 
متفاوتی را پذیرفته بودند. مطابق یکی از این اصل ها وحی توجیه بخش 
است و مطابق دیگری مشاهده. نکته این است که هیچ یک از این دو اصل 
معرفتی برتری ای بر هم ندارند. پس این ادعا درست نیست که شاهدی 
دستگاه  در  شاهدی  گفت  باید  بلکه  نمی کند،  یا  می کند  توجیه  را  باوری 
معرفتی خاصی باوری را توجیه می کند یا نمی کند. با در نظر داشتن این 
نکته، بوغوسیان استداللی به سود نسبی انگاری توجیه می آورد که لب اللباب 
از  بهتر  ما  معرفتی  اصل های  کنیم  استدالل  اینکه  برای  است:  این  آن 
اصل های معرفتی رقیباند، باید از اصل های معرفتی ای سود ببریم. اگر از 
اصل های معرفتی خود سود ببریم، دچار دور، دوِر هنجاری، شدهایم و اگر 
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از اصل های معرفتی رقیب استفاده کنیم، به هدف نمی رسیم. پس ممکن 
نیست بدانیم که کدام اصل های معرفتی مطلقًا درستاند.

فصل »رد نسبی انگاری معرفت« با شرح و رد روایت نیگل از استدالل 
سنتی علیه این آموزه شروع می شود. سپس بوغوسیان متذکر می شود که 
را کاذب نخواند،  ادعاهای معرفتی خود  اینکه  برای  نسبی انگار معرفت 
باید آنها را ناکامل بداند. به عبارت دیگر، مثاًل، این ادعای معرفتی نه 
آنچه  می کند.  موجه  را  ب  باور  الف  مشاهدۀ  کاذب:  نه  و  است  صادق 
صدق وکذب بردار است چنین چیزی است: شاهد الف، در نسبت با نظام 
معرفتی ج، باور به ب را موجه می کند. طبق این تلقی، نظام های معرفتی، 
که خود شامل گزاره هاییاند که صورت های کلی تر ادعای پیش گفتهاند، نیز 
با  در نسبت  ناکامل  گزاره هایی  که چگونه  است  این  پرسش  ناکاملاند. 

گزاره های ناکامل دیگری قرار می گیرند؟
دو  نتیجه های  تناقض  به  تناقض نما«  یک  »حل  فصل  در  بوغوسیان 
به سود نسبی انگاری  این دو فصل  از  یکی  در  او  فصل قبل می پردازد. 
توجیه استدالل آورده است و در دیگری به زیانش. به نظر او، راه حل این 
است که یکی از مقدمه های استداللی را که به سود نسبی انگاری توجیه آورده 
شد، نپذیریم. یعنی این مقدمه را رد کنیم: تنها وقتی مجازیم که از اصل های 
معرفتی سود ببریم که برای آنها استداللی در اختیار داشته باشیم. البته با رد 
این اصل به این متعهد نمی شویم که هيچ گاه نباید در اصل های معرفتی خود 
شک کنیم. مراد این است که تا وقتی دلیلی برای چنین شکی نیافتهایم، 

مجازیم که از آنها سود ببریم.
موضوِع فصل »دالیل معرفتی و تبیین باور« سومین آموزۀ نسبی انگارانه 
است: نسبی انگاری تبییِن عقالنی. ایدۀ اصلی این است که شاهدهای ما 
هیچ گاه برای تبیین این امر کافی نیستند که چرا باورهای خاصی داریم. 
همیشه عالقه ها و منفعت های ما در این امر دخیلاند. یکی از استدالل هایی 
بر  که به سود این ادعا شده است، استدالل مبتنی بر تعّین ناقص باور 
اساس شاهدهاست. کون و کواین، از دو طریق، به نفع این ادعا برهان 
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آوردهاند؛ اولی استداللی پسین و دومی استداللی پیشین. کون با بررسی 
آنچه در انقالب های علمی و تغییر پارادایم ها رخ می دهد، آموزۀ تعّین ناقص 
را می پذیرد. کواین متذکر این نکته می شود که از تعارض مشاهده و نظریه 
منطقًا نتیجه نمی شود که نظریه بر خطاست؛ ممکن است مقصْر برخی از 
فرضیه های کمکِی بسیاِر ذی مدخل باشند. پس اینکه کدام را برگیرند و کدام 
را واگذارند، در نهایت وابسته به عالقه های دانشمندان است. بوغوسیان 
در نقد کون از جمله دو تعبیر متفاوت از در جهان های متفاوت زیستن را 
بررسی می کند. یکی بازنمایی های متفاوتی داشتن و دیگری بازنموده های 
متفاوتی داشتن. اولی مقبول است و دومی نیست. ولی گاهی بین این دو 
خلط می شود. نویسنده در نقد کواین نیز از جمله به این اشاره می کند که باید 
بین این دو امر فرق گذاشت: یکی اینکه شاهدها باورها را منطقًا نتیجه 
نمی دهند، و دیگری اینکه شاهدها باورها را عقالنی نمی کنند. اولی درست 

است و دومی غلط. کواین تنها برای اولی استدالل آورده است. 

3- هراس از معرفت
این همه گفتیم و از هراس از معرفت نگفتیم. بوغوسیان نیز تنها در پس گفتار 
به این موضوع می پردازد. او یکی از انگیزه های نسبی انگاری را جلوگیری از 
سرکوب زیردستان می داند. فعاالن نهضت های چندفرهنگی و پسااستعماری 
با توسل به این آموزۀ فلسفی قصد دارند مانِع سرکوب کسانی شوند که 
باورهایشان کاذب و بدوی قلمداد می شد. این انگیزۀ محترمی است. اما 
راهبردی که اینان پیش گرفتهاند مانِع انتقاد فرودستان از فرادستان نیز 
می شود. در ایران نیز کسانی که، مخصوصًا، برای علوِم انسانی تضییقاتی 
فراهم می کنند و سودای ساختن علومی دیگر با اصل های معرفتی متفاوت 
نسبی انگاری  زرادخانۀ  از  دارند،  که  فراوانی  ُعدۀ  و  عده  بر  دارند، عالوه 

فلسفی هم بسیار سود می جویند.
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4-  سه نکتۀ پایانی
نخست اینکه، عالوه بر نکته های بسیاری که می توان از این کتاب آموخت، 
این کتاب درس  روش شناسانه مهمی نیز می دهد: وقتی مسئله ای در فلسفه 
سخت جانی می کند به احتمال زیاد راه حلی ساده و بی هزینه ندارد. چالش 
این گزارش  در  این مسئله هاست و، چنانکه  از  نسبی گرایی معرفتی یکی 
مختصر نیز آمد، برای نسبی گرا نبودن باید هزینۀ مهمی پرداخت: اصل های 
معرفتی را بی توجیه پذیرفت. و، مثاًل، همچنین است چالش شک گرایانه که 

نمی توان بی تجدید نظر در برخی امور پیش تر پذیرفته شده بر آن فائق آمد.
دیگر اینکه، برخالف ادعایی که نویسنده در مقدمۀ کتاب کرده است، 
همۀ فقرات کتاب چنان نوشته نشدهاند که خواننده ای که با فلسفه تحلیلی 
آشنایی خوبی ندارد به راحتی آنها را دریابد. با این همه درک بسیاری از 
بخش های کتاب به پیش زمینۀ فلسفی زیادی نیاز ندارد، البته دقت و تمرکز 
باشد که خوانندۀ کمتر آشنا با فلسفۀ تحلیلی پس از  می طلبد. شاید بهتر 
خواندِن مقدمه و دو فصل بعدی، به سراِغ فصل های »دالیل معرفتی و 
کار خواندن  به  برود و سپس دست  از معرفت«  باور« و »هراس  تبیین 

فصل های دیگر شود. 
و آخر اینکه، هم به خاطر پرمحتوایی و دقت کتاب وهم به خاطر ترجمۀ 
هراس از معرفت برای من تجربه ای لذت بخش بود و فکر  آن، خواندن 
می کنم بسیاری دانش جویان و استادان فلسفه با خواندن آن لذتی مشابه 

را تجربه کنند.
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