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لفصل األول :مقدمة
البحــث عــن المعرفــة لــم يكــن البحــث عــن المعرفــة قــط أســهل ممــا هــو عليــه اآلن ،إذ بــات مــن الســهل

اإلجابــة عــن األســئلة الصعبــة بمجــرد الضغــط علــى بضعــة مفاتيــح .ويمكننــا التحقــق -اآلن -مــن قدراتنــا
الفرديــة فيمــا يتعلــق بالذاكــرة ،واإلدراك ،والتفكيــر ،بأقــل جهــد ممكــن .وال شــك أن األجيــال الســابقة
كانــت ســتتعجب مــن كــم الكتــب التــي غــدت فــي متنــاول أيدينــا.

ال تكفــل لنــا هــذه المزايــا الجديــدة دومــاً الحمايــة مــن مشــكلة قديمــة :فــإذا كان مــن الســهل الحصــول
علــى المعرفــة ،فمــن الســهل كذلــك الحصــول علــى اآلراء المجــردة ،وقــد يكــون مــن الصعــب تحديــد

الفــرق بيــن المعرفــة والــرأي ،فــأي موقــع إلكترونــي يبــدو جديــراً بالثقــة ربمــا يكــون متحيــزاً  ،وقــد تتبــع
مصــادر موثوقــة أدلــة مضللــة بتعقبهــا المســار الخطــأ ،ويمكــن لألوهــام والخيــاالت أن تشــوه مــا قــد نــراه
أو نتذكــره.

مــا المعرفــة؟ ومــا الفــرق بيــن مجــرد التفكيــر فــي أن شــيئاً مــا قــد يكــون حقيقيــاً والمعرفــة األكيــدة أنــه
كذلــك؟ إنهــا أســئلة قديمــة ،وقــد نشــط فــرع الفلســفة المكــرس لإلجابــة عنهــا –أي اإلبســتمولوجيا أو
علــم المعرفــة منــذ آالف الســنين ،بيــد أن بعــض األســئلة األساســية ظلــت ثابتــة طــوال هــذا الوقــت:

فكيــف ترتبــط المعرفــة بالحقيقــة؟ هــل تزودنــا الحــواس -مثــل الســمع والبصــر -بالمعرفــة عبــر طريقــة

التفكيــر المجــرد ذاتهــا هــل تحتــاج إلــى أن تكــون قــادراً علــى إثبــات ادعــاء مــا كــي تعــده معرفــة؟ لقــد
ظهــرت قضايــا أخــرى فــي اآلونــة األخيــرة فقــط ،فــي ضــوء االكتشــافات الجديــدة حــول اإلنســانية،
واللغــة ،والعقــل.

المعرفــة والعــارف :يقــال إن المعرفــة تُ خــزن فــي قواعــد البيانــات والمكتبــات ويجــري تبادلهــا عبــر
"اقتصــاد المعرفــة" .مثلمــا ُيطلــق أحيانــاً علــى التجــارة المســتندة إلــى المعلومــات .لكــن المعرفــة ترتبــط

بنــا بشــكل أوثــق مــن مــوارد أخــرى كالمــاء أو الذهــب ،إذ سيســتمر وجــود الذهــب حتــى إن انقضــت الحيــاة

المحسوســة مثلمــا نعرفهــا بســبب كارثــة مــا .أمــا اســتمرار وجــود المعرفــة ،فيعتمــد بالضــرورة علــى
اســتمرار وجــود الشــخص العــارف.

وال يمكــن اعتبــار كل حقيقــة عنصــراً للمعرفــة ،علــى الرغــم مــن أن مســاواة المعرفــة بالحقائــق أمــر
ُمغـ ٍـر حقيقــة .وينبغــي علينــا القــول إن المعرفــة تنتمــي دائمــاً إلــى فــرد أو جماعــة :وقــد تتجــاوز معرفــة

الجماعــة المعرفــة المتاحــة .ويجــب أن يرتبــط أي شــيء معــروف بشــخص عــارف لــدى أعضائهــا األفــراد.
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وفــي بعــض األوقــات ،تعــد الجماعــة علــى معرفــة بحقيقــة مــا لمجــرد أن هــذه الحقيقــة معروفــة لــكل

ـاء" .ولكــن يمكننــا أن
أعضائهــا "أعضــاء األوركســترا يعرفــون موعــد بــدء الحفــل فــي الســاعة الثامنــة مسـ ً
نقــول أيضــاً إن فرقــة األوركســترا تعــرف كيفيــة عــزف الســيمفونية التاســعة لبيتهوفــن بأكملهــا ،حتــى لــو
كان كل عضـ ٍـو مــن العازفيــن يعــرف األجــزاء الخاصــة بــه فقــط .أو يمكننــا القــول إن أمــة مارقــة تعــرف كيــف

تطلــق صاروخــاً نوويــاً حتــى لــو لــم يكــن ثمــة فــرد واحــد فــي هــذه الدولــة يعــرف حتــى نصــف المطلــوب

إلطــاق ذلــك الصــاروخ .ومــن الواضــح أن الجماعــات قــادرة علــى دمــج المعرفــة الكائنــة لــدى أعضائهــا
األفــراد بطــرق منتجــة أو مدمــرة.

تحديــد الفــرق بمجــرد أن نســأل عــن الفــرق بيــن معرفــة شــيء مــا ومجــرد االعتقــاد بــه ،قــد نتســاءل:
كيــف يمكننــا أن نثــق فــي وجــود فــرق حقيقــي بينهمــا؟ فلننظــر فــي الــرأي القائــل أن ال فــرق حقيقيــاً

بيــن المعرفــة والــرأي .مــاذا لــو لــم تكــن "المعرفــة" أكثــر مــن مجــرد تســمية نطلقهــا علــى المواقــف التــي
تتخذهــا النخبــة؟ وربمــا تتمثــل حســب ثقافتنــا ،فــي بحــث علمــي حائــز جائــزة نوبــل ال شــك أن "المعرفــة"
صفــة جذابــة لوصــف وضــع أي شــخص ،ألن المعرفــة ترفعــه إلــى مصــاف أعلــى مــن األوضــاع األخــرى.

وتُ خفــق النظريــة الســاخرة باعتبارهــا إحــدى النظريــات حــول اســتخدامنا الفعلــي لمصطلــح "المعرفــة"

فــي تصويــر بعــض الحقائــق ذات الصلــة ،وتســتخف بقدرتنــا علــى مقاومــة أفــكار األقويــاء :فحتــى أفــكار
الفائزيــن بجائــزة نوبــل قابلــة للشــك والتحــدي.

المعرفــة فــي مقابــل االعتقــاد يتفــق معظــم الفالســفة حــول موضوعيــة الحقيقــة ،علــى الرغــم مــن

أن ثمــة بعــض المعارضيــن الذيــن يفكــرون بطرائــق مختلفــة .وقــد رأى الفيلســوف اليونانــي القديــم
بروتاغــوراس (القــرن الخامــس قبــل الميــاد) أن المعرفــة دائمــاً مــا تكــون حقيقيــة ،ولكــن األشــياء
المختلفــة قــد تبــدو حقيقيــة كذلــك (مــن منظــور) أشــخاص مختلفيــن .وال شــك أن نظريــة بروتاغــوراس
النســبية للمعرفــة هــي حقــاً مثيــرة لالهتمــام ،بيــد أن مــن الصعــب اســتيعابها ،وقــد تكــون داحضــة لذاتهــا.

تبــدو نظريــة بروتاغــوراس غيــر صحيحــة بالنســبة إليــك ،ولكــن تذكــر هنــا أن هــذه النظريــة تكفــل لــك أال
تكــون مخطئــاً أبــداً  :تخبــرك النظريــة ذاتهــا أن األشــياء دائمــاً تناســبك كمــا تبــدو لــك .وكانــت ل ـ أفالطــون
 348 - 428ق .م مالحظاتــه علــى إمكانيــة تدميــر الــذات الكائنــة فــي النســبية ،كمــا الحــظ وجــود توتــر

بيــن مــا كان يحــاول بروتاغــوراس فعلــه فــي الصيغــة العامــة لنظريتــه ،ومــا تقولــه هــذه النظريــة عــن كــون
الحقيقــة مســألة فرديــة تخــص الشــخص فــي حــد ذاتــه .فــإذا أراد بروتاغــوراس لنظريتــه –الحقيقــة لحظيــة

لــكل شــخص– أن تلتقــط مــا يحــدث لنــا جميعــاً  ،فمــن غيــر الواضــح كيــف يمكــن لهــذه النظريــة تحقيــق
ذلــك.

المعرفة |

3

الفصل الثاني :مذهب الشك
هــل بوســعك أن تكــون متأكــداً حقــاً ؟ فكــر فــي واحــدة مــن الحقائــق األبســط التــي تعرفهــا ،ويســهل

ـذاء اآلن ،أليــس كذلــك؟ يميــل
التحقــق منهــا .علــى ســبيل المثــال ،أنــت تعــرف مــا إذا كنــت ترتــدي حـ ً

الشــكاكون إلــى إعــادة النظــر والتحقــق :هــل يمكــن أن تكــون فــي حلــم أنــك تقــرأ هــذا الكتــاب اآلن؟ إذا

كان هــذا حلمــاً  ،فقــد تكــون مســتلقياً حافــي القدميــن فــوق الســرير ،قــد تــرى أن مــن غيــر المحتمــل أن
عمــا إذا كانــت لديــك أي طريقــة إلثبــات أنــك مســتيقظ،
تكــون مســتلقياً وتحلــم اآلن ،ولكــن قــد تتســاءل ّ

وأن األشــياء حقــاً مثلمــا تبــدو فعـ ًـا.

 .2مــاذا تعــرف؟ أن تثــق حقــاً فــي تجربتــك الحســية مثلمــا تبــدو لــك؟ عندمــا تبــدأ فــي إدراك الوعــي
الذاتــي لمــا تعرفــه ،قــد تبــدو لــك أبســط الحقائــق -التــي تظــن عــادة أن بإمكانــك التحقــق منهــا فــي

لحظــة -وكأنهــا شــيء ال تعرفــه حقــاً  .والدليــل الــذي عــادة مــا تتعامــل معــه باعتبــاره أمــراً مفروغــاً منــه،
يبــدو فجــأة مشــكوكاً فيــه ومحــل ارتيــاب ،وقــد يــراودك شــعور بــأن اليقــن ينزلــق مــن بــن يديــك ويتجــاوز
الحــدود.

الجــذور التاريخيــة لمذهــب الشــك كانــت اليونــان القديمــة فــي الواقــع مهــد تقليديــن بارزيــن لمذهــب

الشــك" ،األكاديمــي" و"البيرونــي" ولقــد دافــع الشــكاكون األكاديميــون عــن االســتنتاج بــأن المعرفــة
مســتحيلة ،فــي حيــن تمثــل هــدف الشــكاكين البيرونييــن فــي عــدم التوصــل إلــى اســتنتاجات علــى
اإلطــاق ،وتعليــق الحكــم علــى جميــع األســئلة ،حتــى مســألة إمكانيــة المعرفــة.

أعــرب الشــكاكون األكاديميــون عــن موافقتهــم علــى أن المعرفــة قــد تتألــف مــن قبــول االنطباعــات،

التــي ال يمكــن عدهــا خاطئــة فقــط ،بيــد أنهــم أردفــوا ســريعاً أن هــذه االنطباعــات األكيــدة ال وجــود

لهــا ببســاطة .وألن االنطباعــات تظــل دائمــاً معرضــة للخطــأ ،يــرى الشــكاكون األكاديميــون أن المعرفــة
مســتحيلة.

وقــد ظهــرت الشــكوك الراديكاليــة حــول إمكانيــة المعرفــة علــى مــدى القــرون التاليــة ،حتــى فــي أثنــاء
فتــرات االضطــراب الفكــري .ومــع تحــدي العمــل العلمــي الجديــد لرؤيــة القــرون الوســطى للعالــم فــي
القــرن الســادس عشــر ،عــاد مذهــب الشــك إلــى أوروبــا ،حيــث جــرى إعــادة اكتشــاف أعمــال سيكســتوس

إمبيريكــوس ،وتنــاول حججــه باهتمــام كبيــر مــن جانــب فالســفة مثــل ميشــيل دي مونتــن ،الــذي أعــرب
شــعاره الشــخصي (مــاذا أعــرف؟) عــن حماســته للشــك البيرونــي وكانــت روح الشــك هــذه ُمعديــة :ففــي

أوائــل القــرن الســابع عشــر ،ذكــر رينيــه ديــكارت أن مذهــب الشــك -بعيــداً عــن كونــه وجهــة نظــر قديمــة
منقرضــة -ظــل "نابضــاً بالحيــاة اليــوم" .واســتمر كبــار المفكريــن فــي أوائــل العصــر الحديــث فــي نضالهــم
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إزاء هــذه اإلشــكالية.
تحديــات قديمــة وإجابــات جديــدة يلعــب االســتدالل الصريــح أو اإلثبــات دوراً واضحــاً عندمــا ندعــم
مزاعــم فلســفية عامــة :إذ يمكننــا االنخــراط فــي التفكيــر واالســتدالل المطــول حــول مــا يعنيــه أن يكــون
الشــيء "جســماً خارجياً " على وجه التحديد .وإذا حاول الشــكاكون تقويض يقيننا حيال مســائل أساســية

كتلــك ،فــإن مــور يحثنــا علــى عــدم الثقــة فــي المنطــق الفلســفي الهزلــي للشــكاكين قبــل أن نفقــد
الثقــة فــي حواســنا األصليــة .وحتــى الفالســفة الذيــن يتقبلــون اقتــراح مــور أن ثمــة خلـ ًـا فــي منطــق

الشــكاكين قــد يشــعرون بعــدم الرضــا عــن إصــرار مــور الواضــح والعنيــد بشــأنه معرفتــه الخاصــة المنطقيــة.

الفصل الثالث  :العقالنية والتجريبية
العصــر الحديــث المبكــر حاربــت طرائــق التفكيــر القديمــة والحديثــة مــن أجــل الهيمنــة لفتــرة وجيــزة خــال

عصــر النهضــة .ودفــع الصــراع بيــن طرائــق التفكيــر هــذه بعــض الفالســفة إلــى مذهــب الشــك .وبالنظــر
إلــى الصــدام بيــن النظريــة القديمــة التــي وضعــت األرض فــي مركــز كل شــيء والنظريــة الجديــدة

بــأن األرض تــدور حــول الشــمس ،قــرر مونتــن أن المســار العقالنــي الوحيــد هــو عــدم االنحيــاز إلــى كلتــا
الحالتيــن.

عقالنيــة رينيــه ديــكارت الحقيقــة األولــى التــي يمكــن معرفتهــا باليقــن المطلــق هــي حقيقــة وجــود
المــرء نفســه ،ولكــن إذا كانــت المعرفــة ب ـ "أننــي موجــود" تبــدو قاعــدة ضعيفــة لدعــم مــا يمكــن معرفتــه

خــاف ذلــك ،فــإن ديــكارت لديــه خدعــة مثيــرة لالهتمــام للخــروج مــن هــذا المــأزق .ففــي التأمــل الثالــث،
ـؤاال تأمليــاً  :مــا الــذي مكنــه بالتحديــد مــن معرفــة الحقيقــة األولــى؟ وحســب قولــه،
يطــرح ديــكارت سـ ً

لــم يكــن ثمــة أكثــر مــن وجــود "إدراك واضــح ومميــز لمــا كنــت أؤكــده" .إذا كان هــذا صحيحــاً  ،ينبغــي

عندئــذ أن نكــون قادريــن علــى الثقــة بالقاعــدة القائلــة بــأن كل مــا هــو واضــح ومميــز صحيــح ،وإذا كانــت
هــذه القاعــدة ذاتهــا قابلــة للخطــأ ،فلــن يتوافــر لدينــا أســاس جيــد لزعــم المعرفــة حتــى بوجودنــا ،وفقــاً
لديــكارت .ويتولــى التأمــل الثالــث بشــجاعة الدفــاع عــن هــذه القاعــدة العامــة.

تجريبيــة جــون لــوك علــى الرغــم مــن أن لــوك درس بعــض الفلســفة التقليديــة بوصفهــا جــزءاً مــن

دراســته الجامعيــة فــي جامعــة أكســفورد ،فإنــه لــم يهتــم بالموضــوع جديــاً إال بعدمــا صــادف فلســفة
ديــكارت الجديــدة بعــد عــدة ســنوات مــن تخرجــه .ومــن بيــن مجموعــة متنوعــة مــن المســاعي األخــرى،
بمــا فــي ذلــك دراســة الطــب وامتهــان مهنــة ناجحــة باعتبــاره موظفــاً مدنيــاً  ،عمــل لــوك علــى نظريــة
المعرفــة لمنافســة ديــكارت ،وأمضــى عشــرين عامــاً فــي تأليــف عملــه الرئيســي بعنــوان مبحــث فــي
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الفهــم اإلنســاني ،حيــث يتمثــل الهــدف الرئيســي مــن هــذا العمــل –مثلمــا يوضــح لــوك فــي مقدمتــه-
هــو "البحــث عــن الحــدود بيــن الــرأي والمعرفــة".

دفــع "األســلوب التاريخــي البســيط" لــوك إلــى تحــدي اإلعجــاب العقالنــي باألفــكار الفطريــة .وبالنظــر
إلــى كيفيــة قيــام البشــر فــي الواقــع بإصــدار أحــكام ،هــل مــن الواضــح حقــاً أن لدينــا أفــكاراً عقالنيــة
راســخة فينــا مــن البدايــة .وألن العقالنييــن كانــوا قــد جادلــوا بــأن العقــل يأتــي مــع أفــكار فطريــة مســبقة،

أكــد لــوك أن أفكارنــا األولــى تأتــي مــن اإلحســاس :العقــل هــو "ورقــة بيضــاء" قبــل أن يبــدأ اإلحســاس
بوضــع عالمــات فوقهــا.

الفصل الرابع :تحليل المعرفة
تحــدي غيتيــر يــدرك ســميث ،فــي أثنــاء ســيره فــي محطــة القطــار المهجــورة بعــد ظهيــرة أحــد أيــام
األحــد ،أنــه فقــد مســار الزمــن .ينظــر إلــى ســاعة المحطــة المألوفــة ويــرى عقربيهــا يشــيران بوضــوح إلــى

الســاعة الواحــدة وســبع عشــرة دقيقــة ،وهــو الوقــت الحالــي فــي حقيقــة األمــر.

ـاال علــى معتقــد حقيقــي
عــرض بيرترانــد راســل ،فــي كتــاب نُ شــر عــام  ،1948قصــة الســاعة المتوقفــة مثـ ً

ال ُيعــد معرفــة ،إلــى جانــب العديــد مــن األمثلــة األخــرى ،مثــل قصــة رجــل يشــتري تذكــرة يانصيــب وهــو

علــى يقــن تــام مــن فــوزه ،ثــم يفــوز بالفعــل .لــم تلفــت هــذه المســألة انتباهــاً خاصــاً آنــذاك ،وبعــد خمســة

عشــر عامــاً  ،عــاد الفالســفة وألقــوا نظــرة ثانيــة علــى قصــص مثــل قصــة الســاعة ،وقــد دفعــت ورقــة

بحثيــة موجــزة للغايــة ،نشــرها الفيلســوف األمريكــي إدمونــد غيتيــر عــام  ،1963الفالســفة إلــى إعــادة
التفكيــر فــي قصــة الســاعة ،إذ اســتهدف غيتيــر تحــدي طريقــة تحليــل المعرفــة .كانــت النظريــات الرائــدة
للمعرفــة فــي عصــره تســاوي بيــن المعرفــة واالعتقــاد الصحيــح المبــرر تُ عــرف هــذه المعادلــة ب ـ "التحليــل
الكالســيكي للمعرفــة".

النظريــة الســببية للمعرفــة عندمــا تدخــل إلــى المخبــز ،وتشــتهي بعــض الفطائــر ،فيســعدك أن تــرى

مــا يشــبه ســلة كاملــة مــن الفطائــر فــي واجهــة العــرض ،مــا ال تعرفــه هــو أن الســلة التــي تنظــر إليهــا
هــي قطعــة ديكــور وأن "الفطائــر" مــا هــي إال قطــع بالســتيكية زائفــة ،مرتبــة بشــكل جــذاب ،مــن حســن
الحــظ أن ثمــة عــدداً قليـ ًـا مــن الفطائــر المتبقيــة فــي المخبــز ،ولكنهــا موضوعــة علــى رف أســفل ويتعــذر

رؤيتهــا ،أي أن اعتقــادك باســتمرار وجــود فطائــر متبقيــة فــي المتجــر لهــو معتقــد صحيــح ،بافتــراض أن
المــواد المزيفــة المصنوعــة مــن البالســتيك تبــدو واقعيــة للغايــة.
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فــي حالــة غيتيــر هــذه ثمــة فجــوة مــا بيــن مصــدر التبريــر الخــاص بك (العــرض البالســتيكي) والحقيقة التي
تجعــل معتقــدك صحيحــاً (الكعــك أســفل المنضــدة) مــن شــأن نظريــة المعرفــة الجيــدة أن تفعــل شــيئاً

لســد هــذه الفجــوة .ففــي عــام  ،1967اقتــرح ألفــن غولدمــان نظريــة جديــدة ،وواعــدة للقيــام بذلــك.

ووفقــا لً لنظريــة الســببية للمعرفــة ل ـ غولدمــان ،فــإن المعرفــة القائمــة علــى الخبــرة تتطلــب أن يكــون
العــارف مرتبطــاً بشــكل ســببي مناســب بحقيقــة مــا .وبنــاء علــى هــذه النظريــة ،فــإن الخطــأ فــي حكمــك

الحقيقــي بشــأن الفطائــر ســببه رؤيتــك الفطائــر المزيفــة .وحقيقــة أن ثمــة بعــض الفطائــر الحقيقيــة لــم
تــزل فــي المتجــر لــم تكــن وراء اعتقــادك بوجــود فطائــر متبقيــة فــي المتجــر.

ال مفــر إذن؟ مــا إن نســمح بــأن التبريــر ال يــؤدي دائمــاً إلــى الحقيقــة حتــى تبــدو مشــكلة غيتيــر حتميــة.

وثمــة اآلن وصفــة معياريــة لطهــي أمثلــة مضــادة لتحليــات المعرفــة ،بفضــل الفيلســوفة األمريكيــة
لينــدا زاجزبيســكي وإليــك كيــف تعمــل هــذه الوصفــةِ :صــف موقفــاً لشــخص لديــه معتقــد خاطــئ ولكنــه

معتقــد مبــرر ثــم أضــف بعــض الحــظ إلــى القصــة بحيــث ينتهــي األمــر باكتشــاف أن المعتقــد حقيقــي.
لقــد أســفرت وصفــة زاجزبيســكي عــن أمثلــة مضــادة لطائفــة كبيــرة مــن النظريــات المقترحــة فــي مجــال
المعرفــة.

هــل يمكــن تحليــل المعرفــة علــى اإلطــاق؟ رأى بعــض الفالســفة المشــكلة الحقيقيــة كامنــة هنــا
فــي أن المعرفــة ليســت مفهومــاً يســهل التعامــل معــه :يعتقــد مــات وينــر ،أن اســتخدامنا للفعل "يعرف"

يسترشــد بمجموعــة مــن المبــادئ المفيــدة ولكــن غيــر المتســقة .وإن محاولــة الحصــول علــى تعريــف

واضــح للمعرفــة مــن الطــرق المتعارضــة التــي نتحــدث عنهــا بشــكل حدســي .ورأى فالســفة آخــرون أننــا

يجــب أن نحــول انتباهنــا بعيــداً عــن المعرفــة وأن نعيــد التركيــز علــى موضوعــات أخــرى ،مثــل مســألة مــا
هــو معقــول فــي المعتقــد.

الفصل الخامس :الباطنية والظاهرانية
وجهــة نظــر الشــخص األول (المتحــدث) إن المعرفــة ،وفــق معســكر الباطنيــة ،عالقــة بيــن الشــخص
ـتوف الشــخص مطالبــات الباطنيــة
وأي حقيقــة ،وقــد تكــون هــذه العالقــة قائمــة حتــى وإن لــم يسـ ِ

بالوصــول إلــى أســباب داعمــة .ولــو أن عبــارة" :إيفرســت هــو أعلــى قمــة فــي العالــم" حقيقــة فعـ ًـا،
وأنــك مرتبــط بهــذه الحقيقــة بالطريقــة الصحيحــة ،فســتصبح عندئــذ عارفــاً بــأن إيفرســت هــو أعلــى قمــة

فــي العالــم ،حتــى وإن لــم تفســر أســباباً لتفكيــرك علــى هــذا النحــو .ويســعد فالســفة الظاهرانيــة

بتأييــد أنــك تعــرف أحيانــاً شــيئاً مــا ،وتتمتــع فــي الوقــت ذاتــه بنظــرة الشــخص األول الثاقبــة إلــى كيفيــة
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معرفتــك بهــذا الشــيء .ولكــن مــن منظــور الظاهرانيــة ،فــإن نفــاذك إلــى كيفيــة معرفتــك هــو بمثابــة
مكافــأة اختياريــة ،وليــس شــيئاً ينبغــي -بشــكل عــام -أن يصحــب كل معرفــة لديــك.

نظريــة التتبــع لـــ نوزيــك الفكــرة األساســية وراء نظريــة نوزيــك الظاهرانيــة حــول المعرفــة :إن الشــخص

الــذي يعــرف شــيئاً ال يملــك الحــق فــي اإلجابــة عــن ســؤال بعينــه فقــط ،وإنمــا لــه أن يجيــب عــن ذلــك

الســؤال تحديــداً بشــكل صحيــح ،حتــى وإن اختلفــت اإلجابــة .تتحــدد البنيــة األساســية لنظريــة التتبــع
فــي أربعــة شــروط :يــدور الشــرطان  1و 2حــول مــا يحــدث بالفعــل ،أمــا الشــرطان  3و 4فهمــا شــرطان
احتماليــان يغطيــان مــا قــد يحــدث حتــى فــي ظــروف مختلفــة عــن الظــروف الفعليــة.

مشــكلة العموميــة اقتــرح فالســفة الظاهرانيــة العديــد مــن الطــرق الممكنــة للتعامــل مــع مشــكلة

العموميــة .وفــي الوقــت ذاتــه ،جــادل آخــرون مــن فالســفة الظاهرانيــة بــأن مشــكلة العموميــة ليســت

مشــكلة تتعلــق بالظاهرانيــة حصــراً  :فقــد يضطــر فالســفة الباطنيــة إلــى مواجهتهــا عنــد نقطــة مــا .ال
تركــز نظريــة الباطنيــة بشــكل واضــح علــى طريقــة تشــكيل المعتقــد :فهــي تتحــدث بشــكل أكبــر بكثيــر عــن

الدليــل المتــاح ألي شــخص لتبريــر مــا يعتقــده أو دعمــه.

أســاليب مشــكوك فيهــا يبتهــج فالســفة الباطنيــة بالمالحظــة القائلــة إن دليــل الشــخص األول المتــاح
هــو مســألة حيويــة للتفكيــر المنهجــي ،ولكــن قــد يرتــاح فالســفة الظاهرانيــة لفكــرة أن التفكيــر التلقائــي
ُيعــد كذلــك مصــدراً واســع النطــاق للمعرفــة.

الفصل السادس :الشهادة
هــم أخبــروك بذلــك إذا لــم نتمكــن مــن اســتخدام اآلخريــن كمصــادر ،فإننا نفقد قبضتنــا على موضوعات

مختلفــة مثــل التاريــخ القديــم .هــل يزودنــا االســتماع إلــى أشــخاص آخريــن -أو قــراءة مــا كتبــوه -بالمعرفــة
بطريقــة فريــدة أو مميــزة؟ وهــل نحتــاج إلــى أســباب خاصــة كــي نثــق باألشــخاص بغيــة اكتســاب المعرفــة

منهــم؟ جــادل بعــض الفالســفة بــأن الشــهادة ال توفــر المعرفــة إطالقــاً فــي واقــع األمــر (جــون لــوك
هــو المثــال األبــرز علــى هــذا الموقــف) .وعلــى النقيــض مــن ذلــك مــن الناحيــة األخــرى ،يجــادل بعــض

الفالســفة بــأن الشــهادة ال توفــر المعرفــة فحســب ،بــل تفعــل ذلــك بطريقــة مميــزة.

ال توجــد طريقــة كــي تعــرف ينصــح لــوك باســتبقاء مســتوى مــن الثقــة فــي الشــهادة يعكــس قــوة
أدلتــك .بعــد قيــاس مــدى اتســاق المســألة مــع تجاربــك وخيراتــك الســابقة ،يتعــن عليــك أن تأخــذ العوامــل
الســتة التاليــة بعــن االعتبــار.1 :عــدد الشــهود  .2نزاهتهــم  .3مهارتهــم  .4غرضهــم –فــي تقديــرك–
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مــن قــول ذلــك  .5االتســاق الداخلــي لمــا ُيقــال ،وظــروف ســماعك لــه  .6مــا إذا كان ثمــة أي شــهادة
مناقضة.

المنطقــة الوســطى :االختزاليــة فــي الزعــم أن الشــهادة ال تــزود المعرفــة أبــداً  ،يتخــذ لــوك موقــف
األقليــة ،إذ لمعظــم الفالســفة موقــف أكثــر إيجابيــة فــي هــذا الصــدد .ويتمثــل الموقــف اإليجابــي
المعتــدل فــي االختزاليــة نحــن نكتســب المعرفــة عبــر الشــهادة ،لكــن قــوة الشــهادة التــي توفــر المعرفــة

ليســت شــيئاً مميــزاً  .وتحــدث االختزاليــة بطريقتيــن :عالميــة ،ومحليــة .وحســب االختزاليــة العالميــة ،فــإن
خبرتــك الخاصــة بالعالــم تُ علمــك تدريجيــاً أن الشــهادة -بشــكل عــام -هــي مصــدر جيــد للمعرفــة ثــم تؤكــد

ـدال مــن البحــث عــن ســبب
هــذه الحقيقــة لنفســك .أمــا االختزاليــة المحليــة فتحــاول األمــر بصــورة أدق :فبـ ً

إيجابــي شــامل للثقــة فــي جميــع الشــهادات ،تقتــرح االختزاليــة المحليــة أن تبحــث عــن أســباب إيجابيــة
محــددة فــي أي موقــف.

الشــهادة كمصــدر مميــز للمعرفــة ترجــع الرؤيــة المباشــرة للشــهادة إلــى زمــن بعيــد ،إذ دافــع عنهــا

الفيلســوف الهنــدي أكســابادا غاوتامــا فــي القــرن الثانــي الميــادي .يؤكــد غاوتامــا أن الشــهادة قنــاة
ـكال مــن أشــكال االســتدالل .وبعكــس االختزاليــة
خاصــة نكتســب المعرفــة عبرهــا ،وأنهــا ليســت شـ ً
المحليــة ،ال تنطــوي الرؤيــة المباشــرة ُمطلقــاً علــى اكتســاب المعرفــة مــن الغربــاء ،إذ ينــص المنهــج
الهنــدي الكالســيكي علــى أن المعرفــة يمكــن اكتســابها مباشــرة ال مــن الحكمــاء و"أبنــاء النبــاء" فقــط،

وإنمــا مــن "البرابــرة" أيضــاً  ،طالمــا أن لديهــم معرفــة يعتزمــون مشــاركتها.

الفصل السابع :هل تتغير المعايير؟
االعتمــاد علــى الســياق قــد يســهل القــول إن الكلمــات الحساســة للســياق تســتمر فــي تغييــر معناهــا،

لكــن هــذا األمــر ليــس صحيحــاً تمامــاً  .فــا يتعيــن علينــا شــراء قامــوس جديــد كل يــوم لمواكبــة معنــى
كلمــة "غــداً " مثـ ًـا ،إذ ثمــة بعــض القواعــد الثابتــة :فكلمــة "أنــا" تشــير دائمــاً إلــى الشــخص الــذي يتحــدث،

وعوضــاً عــن تغييــر معانيهــا ،تعمــل الكلمــات الحساســة للســياق علــى غرار الوصفات التــي تتخذ مدخالت
مــن ســياق المحادثــة لتحديــد مــا تمثلــه.

نشــأة الســياقية نشــأت الســياقية مــن إحــدى نظريــات المعرفــة ،التــي ظهــرت فــي أوائــل الســبعينيات،

وهــي نظريــة "البدائــل ذات الصلــة" للمعرفــة يقــول المدافعــون عــن هــذه النظريــة إن المعرفــة تتضمــن
دائمــاً إدراك نــوع مــن التبايــن .ويــدرك الســياقيون أن مــن الشــائع جــداً االعتقــاد بــأن المــرء مجبــر علــى
اتخــاذ جانــب دون آخــر.
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الثابتيــة المتعلقــة باالهتمــام وجــد مؤيــدو الثابتيــة المتعلقــة باالهتمــام فيمــا يبــدو أن االهتمامــات

العمليــة لهــا تأثيــر فــي العديــد مــن الحــاالت .هــل تعــرف مــا إذا كانــت الشــطيرة تحــوي الدجــاج أو التونــة؟
إذا لــم يكــن ثمــة الكثيــر علــى المحــك .غيــر أن مــا يجعــل الثابتيــة المتعلقــة باالهتمــام مختلفــة عــن

الســياقية هــو أن األولــى نظريــة معنيــة بكيفيــة عمــل المعرفــة ،ال مجــرد نظريــة حــول معانــي المفــردات
المعــزوة إلــى المعرفــة.

الثابتيــة قديمــة الطــراز ،مــرة أخــرى؟ ســارع الســياقيون إلــى انتقــاد نهــج الثابتيــة المتعلقــة باالهتمــام،

مــع مالحظــة إنــه يواجــه –علــى ســبيل المثــال – إشــكالية فــي الوقــوف علــى بعــض أنمــاط البديهــات
المتغيــرة.

الفصل الثامن :معرفة المعرفة
المــادة الخــام لـــ اإلبســتمولوجيا مــا مقــدار معرفتنــا بالمعرفــة قبــل أن نبــدأ فــي دراســتها بشــكل

منتظــم؟ ال يبــدو أننــا نبــدأ خالــي الوفــاض تمامــاً  ،إذ لــدى الفالســفة ســبب خــاص يعطيهــم األمــل بــأن
ـاالت حقيقيــة للمعرفــة.
لدينــا شــيئاً مــا فــي البدايــة ،موهبـ ًـة مــا الكتشــاف حـ ٍ

قــراءة األفــكار يمكنــك أن تشــعر أن شــخصاً مــا يعــرف شــيئاً مــا (أو ال يعرفــه) دون أن تســتدعي
فــي ذهنــك أي نظريــة صريحــة عــن المعرفــةُ :يعــرف هــذا النــوع مــن الشــعور بالبديهيــة .وتُ عــرف القــدرة

الطبيعيــة التــي تولــد المشــاعر الغريزيــة حــول المعرفــة والحــاالت العقليــة األخــرى؛ ب ـ "قــراءة األفــكار"
ويســتخدم هــذا التعبيــر بشــكل شــائع فــي أعمــال الســحر المســرحي ،وفــي اســتخدام علمــاء النفــس
ُ

لهــذا المصطلــح ،نجــده ينطبــق علــى شــيء مــا نقــوم بــه مائــة مــرة فــي اليــوم ،دون أن نعيــره اهتمامــاً

خاصــاً  ،فقــراءة األفــكار عمليــة تُ عــزى فيهــا الحــاالت العقليــة "الخفيــة" أو الكامنــة ،مثــل الرغبــة ،والخــوف،
والمعرفــة ،واألمــل ،وغيرهــا ،إلــى شــخص آخــر.

التحديــات فــي أســلوب الحالــة يمكــن للفالســفة المهتميــن بطبيعــة بديهياتنــا أن ينظــروا إلــى العمــل
التجريبــي حــول قــراءة األفــكار ،ولكــن يمكنهــم كذلــك أن يجربــوا شــيئاً أكثــر مباشــرة :اســتطالع آراء

األشــخاص العادييــن حــول بديهياتهــم فــي القضايــا التــي تهــم اإلبســتمولوجيا .

ُيعــرف هــذا األســلوب بالفلســفة التجريبيــة ،مــن بيــن األبحــاث األولــى المنشــورة فــي الفلســفة التجريبية،

ثمــة ورقــة أعدهــا جوناثــان واينــرغ وزمـ ُ
ـاؤه عــام  2001تضمنــت تحقيقــاً عــن االســتجابات فــي مجموعــة

ـهال :هــل
مــن المقــاالت القصيــرة حــول األشــخاص الذيــن يصــدرون أحكامــاً  .بعــض هــذه الحــاالت كان سـ ً
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الشــخص الــذي لديــه "شــعور خــاص" بــأن قطعــة نقــود معدنيــة ســوف تهبــط علــى وجــه الصــورة .وأكثــر
مــن  90فــي المائــة أجابــوا ب ـ "ال".

اكتشــف واينــرغ وزمــاؤه أن الفالســفة الذيــن يثقــون ببديهياتهــم فــي اإلبســتمولوجيا ال يكتشــفون

الطبيعــة الموضوعيــة للمعرفــة ،بــل يمارســون نشــاطاً مختلفــاً تمامــاً للكشــف عــن مواقفهــم الثقافيــة

المحليــة ،التــي قــد ال تتشــارك فيهــا المجموعــات األخــرى ،إن حركــة الفلســفة التجريبيــة تدعــو إلــى
التخلــي عــن اســتخدام البديهيــات فــي الفلســفة.

انطباعــات المعرفــة ،والمعرفــة ذاتهــا لقــد تحولــت بعــض المزاعــم الفلســفية حــول المعرفــة إلــى

ارتبــاك أو تقويــض ذاتــي ،بيــد أن ثمــة نتائــج أخــرى حولهــا ،مثــل ارتباطهــا الخــاص بالحقيقــة ،قــد صمــدت
أمــام اختبــار الزمــن.
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