
  

  
  
  
  

  مجاري شناخت و ضرورت گفتگوي علم و الهيات
  

  *هادي صمدي

  اشاره
توان آن را  مقدمة اول، كه مي. مقالة حاضر استداللي است با سه مقدمه و يك نتيجه

هاي موجود هاي مختلف و يا انسان اين است كه انسانيدمقدمة معرفت شناسانه نام
كنند و نحوة استدالل،  يدر فرهنگهاي متفاوت، جهان را به نحو متفاوتي درك م

اي توصيفي  اين مقدمه، مقدمه. دهي و بازبيني باور در نزد آنها متفاوت استشكل
مقدمة دوم، . هاي تجربي چندي در دفاع از آن ارائه خواهد گرديد است كه يافته

در واقع در اين . شناسانهگرايي هستيشناسانه است در مخالفت با تقليلتزي هستي
شود كه واقعيت يا جهان هستي يك هويت  ده درست مفروض ميمقدمه اين اي

شناسانه است اين ادعا را اي هدف مقدمه سوم كه مقدمه. چند اليه يا چند طبقه دارد
كند كه هدف مشترك علم و الهيات دستيابي به معرفت دربارة جهان و  طرح مي

اي كه از  جهنتي. ساختار آن است و ما خواهان درك بهتري از جهان هستي هستيم
شود اين است كه نبايستي نظري دربارة جهان و ساختار  اين سه مقدمه حاصل مي

اي خاص  آن را غيرنقادانه و تنها از منظر يك سنت فلسفي، فرهنگي يا حرفه
 براي درك بهتر جهان هستي گفتگوي ميان علم و الهيات از اين رو،پذيرفت و

  .امري ضروري است
 .اصل حمل به احسناختي؛ گفتگو؛ علم و الهيات؛ مجاري شن :واژگان كليدي

***  

                                                      
 .كارشناس ارشد فلسفه علم از دانشگاه صنعتي شريف. *
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هـاي   ويژگـي تـأثير پردازي دربارة جهـان و سـاختار آن تحـت             نظريه :شناسانهمقدمة معرفت .1
شناسـي    فرهنگي و مردم    شناسي ميان هايي از روان    در ادامه يافته  . پرداز است   زيستي و فرهنگي نظريه   

 »مجاري شناختي«د، اما قبل از آن توضيحي در بارة اصطالح      گردشناختي در تأييد اين ادعا ارايه مي      
  . رسد الزم به نظر مي

  مجاري شناختي. 1. 1

. كنـيم   هر كدام ما از طريق يك دسته مجاري خاص با جهان خارجي مواجه شده و آن را درك مـي                   
ي ايـن دسـته از مجـار      . برخي از اين مجاريِ شناختي محصول فرايند تكامل زيستي انسان هـستند           

اي   برخي ديگر از مجاري شناختي محـصول فرهنـگ و جامعـه           . نداكمابيش در همة انسانها مشترك    
اي كه شخص در آنها مـشغول بـه كـار            هاي حرفه پارادايم. هستند كه فرد در آن پرورش يافته است       

ينـد تكامـل زيـستي هـر موجـودي بـا محـيط خـود               اطي فر .  دارند تأثيراست بر اين دسته مجاري      
هـاي محـدودي از     پيدا كرده است و از طريق چند مجراي كوچك و محدود تنها بخـش             سازگاري  

هر چند اين دسته از مجاريِ ادراكي محدود و خطاپذيرنـد، امـا در مجمـوع                . كند  جهان را درك مي   
. آورد فق موجود زنـده بـا محـيط پيرامـونش فـراهم مـي      ؤابزارهاي قابل اعتمادي را براي مواجهة م 

دليلي كه در دفاع از ايـن       . نمايي آنها باال است   بسيار محدود و تنگ بوده اما واقع      مجاريِ دستة اول    
انـد و ايـن ثمـرة         هـا در جريـان تكامـل بـاقي مانـده          توانيم ارائه دهيم اين است كه انسان        سخن مي 

سازگاري با محيط در بطن خود بيانگر تطـابق محـصوالت           . سازگاري آنها با محيط زيستشان است     
اما از آنجا كه انسان در مواجهه با محيط پيرامـون خـود             .  مجاري با جهانِ واقعي است     شناختي اين 

نمايي احكام صـادر شـده از طريـق ايـن           توان واقع   يعني جهانِ حد وسط سازگاري يافته است نمي       
سـتارگان  (و يـا جهـان حـد بـزرگ        ) جهـان كوانتـومي   (مجاري را با اطمينان به جهان حد كوچـك        

نمـايي آنهـا   نمايي محصوالت اين مجاري باال است امـا واقـع  بنابراين واقع .  داد تعميم) هاوكهكشان
كوانتوم مكانيك ايـن    : دهد  هايي ارائه مي  در اين باره مثال   ) 133 ص   2001نوژيك  . (ضروري نيست 

؛ اي علتـي دارد را بـا چـالش مواجـه كـرده اسـت                محصولِ قواي شناختي دستة اول كه هر حادثـه        
سي و كاربرد آنها در فيزيك معاصر چالشي بوده است بر اين شهود كـه هندسـه                 هاي نااقليد   هندسه

دهد؛ ايـن بـاور كـه        زمان را ارائه مي    -اقليدسي است؛ نسبيت عام مفهومِ ضد شهودي انحنا در فضا         
براي هر دو رويداد يا يكي به لحاظ زماني مقدم بر ديگري است و يا هر دو همزماننـد بـا نـسبيت                       

ه است؛ و باالخره اينكه جهـان مـستقل از مـشاهدات مـا وجـود دارد بـا مكانيـك        خاص تغيير يافت 
  .كوانتومي دچار لغزش شده است
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دارد كه تفكرِ علميِ رايج، كه از نوع مجاري شناختي دسـتة   هاي نوژيك مواردي را بيان مي   مثال
. تناقض هستند آورد كه با همتايان خود از مجاري دستة اول در             وجود مي ه  دوم است، محصوالتي ب   

ي جهان احتمال خطا دارند هر چند كه ايـن احتمـال كمتـر از               يبنابراين مجاري دستة اول در بازنما     
  .احتمال خطا در مجاري دستة دوم است

تـر بـوده، توسـط فرهنـگ،        توان گفت كه مجاري شناختي دستة دوم وسـيع          طور خالصه مي  ه  ب
دهند   جهان در اختيار ما قرار مي   دربارة بيشتري   اند و اطالعات    هاي افراد شكل گرفته     شغل، و تجربه  

انـد بيـشتر، ولـي     اما خطاپذيري آنها نسبت به دستة اول مجاري شناختي كه محصول تكامل زيستي          
ي شناسـ گيري مجاري شناختي دستة اول سرشت يـا زيـست         در شكل . اعتمادپذيري آنها كمتر است   

ازجمله محصوالت شـناختي ايـن دو دسـته         . است از تربيت يا فرهنگ و محيط آدمي         ترمهم انسان
  :توان مثالهاي زير را ارائه داد مي

  :دستة اول
  .  است2 بزرگتر از 3عدد   .1
 .آتش خطرناك است  .2

 .نوشيدن آب براي بقاء ضروري است  .3

 .ادراك ما از رنگهاي سبز و آبي متفاوت است  .4

  :دستة دوم
  .عددي اول است 31 .1
 .آتش مقدس است .2

 .يژن تشكيل شده استآب از ئيدروژن و اكس .3

 .دهد محيط سبز رنگ اضطراب را كاهش مي .4

 است باوري است كه در شكل گيري آن مجاري شـناختي  دسـتة اول نقـش                  2 بيش از    3اينكه  
بيشتري دارند؛ به عبارتي در شكل گيري آن سرشت و ساختار زيستي ما بـر تربيـت و فرهنـگ مـا       

. هـاي خـاص     ت كامالً محصول برخـي  فرهنـگ        عددي اول است باوري اس     31اما اينكه   . چربد  مي
توانست باعث حذف انـسان       نما نبودن آن مي   آتش خطرناك است باوري است قابل اعتماد كه واقع        

اما آتش مقدس است چنـين نيـست؛ هرچنـد بـاور اخيـر اطالعـات                . در فرايند تكامل زيستي شود    
  .   بقاء و توليد مثل انسان نقشي ندارددهد اما درستي يا نادرستي آن در  بيشتري دربارة آتش به ما مي
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گرايي شناختي توصيفي، تمايزي ميان   كثرت هاي تجربي در تأييد ارائة يافته به جاست تا قبل از
گرايـي شـناختي      كثـرت . گرايي شناختي هنجاري قائل شويم      گرايي شناختي توصيفي و كثرت      كثرت

هـاي    هـاي مختلـف شـيوه     د در فرهنـگ   هـاي موجـو   هاي مختلف، يا انسان   گويد انسان   توصيفي مي 
گويد تمـامي ايـن       گرايي شناختي هنجاري مي     گيرند، در عوض كثرت     استداللي متفاوتي را بكار مي    

گرايي شناختي هنجـاري ادعـايي        در واقع كثرت  . ندااللي متفاوت به يك اندازه خوب     دهاي است نظام
سـت دربـارة    ارند نيست، بلكـه ادعـاي  ب كار ميه هاي مختلف بدربارة فرايندهاي شناختي كه انسان 

كار برنـد، بـا ايـن مـضمون كـه همـة ايـن               ه  فرايندهاي شناختي خوب و بد و آنچه مردم بايستي ب         
گرايـي شـناختي      اي كه طرفداران كثـرت      مغالطه. ندافرايندهاي شناختي متفاوت به يك اندازه خوب      

 نام  »گرايانه  مغالطة طبيعت « آن را    است كه جورج ادوارد مور       اند شبيه چيزي    هنجاري دچار آن شده   
گذار از سطح توصيف اختالف . »بايدها« و   »ها  هست «ناديده گرفتن شكاف منطقي ميان    : نهاده است 

هاي استداللي متفـاوت بـه يـك        ها، به اين سطح هنجاري كه همة اين نظام        در نحوة استدالل انسان   
از اين شود و  مقاله از اين گذار نامعتبر دفاع نميدر اين. ند، گذاري منطقاً نامعتبر است ااندازه درست 

اما اين نكتـه نيـز قابـل انكـار          . گرايي شناختي هنجاري است      رويكرد نگارنده مخالفت با كثرت     رو
در ادامـة  . هاي مختلف وجود دارد   هايي در قواي شناختي انسان     تفاوت ،نيست كه به لحاظ توصيفي    

  خود اين توصيف از واقعيت را بصورت قاعـدة هنجـاري             اين مقاله خواهيم ديد اگر به جاي آنكه       
انـد، ايـن توصـيف را در          گرايي شـناختي هنجـاري چنـين كـرده          درآوريم، چنانكه طرفداران كثرت   

گرايـي     ديويدسـن درآوريـم، كثـرت      »اصل حمل بـه احـسن     «خدمت قاعدة هنجاري ديگري مانند      
 بـراي لكه بـرعكس، بـه صـورت ابـزاري          شود ب   گرايي منجر نمي    شناختي توصيفي  نه تنها به نسبي      

  .     گرايي تبديل خواهد شد مخالفت با نسبي

   : گرايي شناختي توصيفي هاي تجربي در تأييد كثرت يافته. 2. 1

هاي بسياري در ادراك، حافظه و استدالل انسانهاي موجود در جوامـع مختلـف وجـود                شباهت
اختي طي چند دهه اخير به مـا آموختـه اسـت كـه     يِ شنشناسمردم. اما اين تمام داستان نيست  . دارد

در اينجابرخي از ايـن     . ها وجود دارد  هاي فرهنگي مهمي در ادراك، حافظه و استدالل انسان        تفاوت
  .كنيم ها را مرور مي يافته
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 شكل الف

  فرهنگ و ادراكات حسي. 1. 2. 1

 از فواصـل مختلـف      رسد كه وقتي اشـياء آشـنا        به نظر نمي  : ثبات اندازه نوعي از ثبات ادراكي است      
توانـد عامـل      ثبات اندازه همانند ديگر فرايندهاي ادراكي گاهي مي       . شوند اندازة آنها تغيير كند      ديده  

در نظر بگيريد كه در آن )Muller-Iyer illusion(مثالً مورد هذيانِ مولر الير. خطاهايِ باصره شود
 ).شكل الف(رسند دو خط با طول مساوي هم اندازه به نظر نمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

و همكارانش انجام شد معلوم گرديد كه هذيان    ) Segall( توسط سگال  1963در تحقيقي كه در     
هـاي شـهري كـه مملـو از اَشـكالِ مـستطيلي،             شود كه در محيط     مولر الير فقط در افرادي ديده مي      

روسـتايي دچـار ايـن خطـاي        ) Zulus(كنند، اما زولوهـايِ       خطوط صاف و زوايا است زندگي مي      
شـوند كـه افـراد        جالب آن است كه اين زولوها دچار نـوعي خطـاي باصـره مـي              . شوند  صره نمي با

در اين خطاي باصره به هنگام نگاه كردن بـه          .  عمودي –هذيان افقي   : شوند  شهرنشين دچار آن نمي   
بينـد در حاليكـه خطـوط         هاي دوبعـدي، خطـوط عمـودي را بلنـدتر از خطـوط افقـي مـي                  نقاشي

) Mc Pherson(فرسـون  و مـك ) Gregor( توسط گرگور1965قيق ديگري كه در در تح.اندازند هم
هاي شهري زنـدگي    دسته از آنها در محيط    صورت گرفت دو گروه از بوميان استراليا را كه فقط يك          

اين تحقيق برخالف تحقيق سگال و همكارانش  نشان داد كه . كرده بودند مورد مقايسه قرار گرفتند   
اي كه اين دو گرفتنـد        نتيجه.  عمودي نداشتند  –هاي مولر الير و يا افقي       هذياندو گروه، تفاوتي در     

فرهنگي در خطاهاي باصره بيش از آنكه زنـدگي شـهري يـا روسـتايي               هاي ميان اين بود كه تفاوت   
ثبات اندازه  . گردد  اند باز مي    بستگي داشته باشد به آموزش و تعليماتي كه افراد از آن برخوردار بوده            
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 شكل ب

شود كه اين هذيان      نيز ديده مي  ) Ponzo(وع ديگري از خطاهاي باصره موسوم به هذيانِ پونزو        در ن 
  ). ب شكل( است  نيز به فرهنگ و تجربه وابسته

  
  
  
  
  
  
  

ي بلندتر از خط پـاييني اسـت امـا جالـب آن             يگويد كه خط افقي باال      اصولِ پرسپكتيو به ما مي    
هـاي فاقـد خطـوط همـرس        افرادي كه در محـيط    . داست كه همه در اين تصور با ما شريك نيستن         

) Brislin & Keating(  توسـط بريـسلين وكيتنـگ   1976كنند، مطابق تحقيقـي كـه در    زندگي مي
  . شوند نشين دچار اين خطاي باصره ميانجام شد، كمتر از افراد شهر

بر روي بوميان ) Kay & Kempton( توسط كي و كمپتون1984در تحقيق ديگري كه در سال 
نِ انگليـسي   اهايي با محقق  شمال مكزيك انجام شد معلوم شد كه در اين بوميان ادراك رنگ تفاوت            

بندي كننـد  هاي رنگي را بر حسب رنگشان دسته     از بوميان درخواست شد تا مهره     . زبان داشته است  
هـاي  نـشان داد كـه تفـاوت      هاي بعدي     يافته. هاي سبز و آبي را در يك دسته قرار دادند           و آنها مهره  

هايي كه در يـك زبـان بـراي ناميـدن       يك واقعيت است و تعداد نام      ،هافرهنگي در ادراك رنگ   ميان
هاي مختلف از دو تا يازده رنگ متفاوت بوده و اين خود مؤيدي اسـت       ها وجود دارد در زبان    رنگ
  : آنكه خالصه. اين واقعيت بر

شناسي دارند اما عوامل فرهنگي و محيطي ه در زيستهر چند فرايندهاي ادراكات حسي ريش« 
  . »نيز بر ادراك مؤثرند

  بندي اشيافرهنگي در طبقههاي ميانتفاوت. 2. 2. 1

كـه تحقيـق    كننـد در حـالي      بندي مـي  معموالً بزرگساالن غربي اشيا را براساس كاركردشان طبقه       
ن افريقايي اشيا را نه براساس  مشخص ساخت كه بزرگساال   1966و همكارانش در    ) Bruner(برونر

چه مبنـايي،    است كه بر     براي ما كامالً بديهي   . كنند  بندي مي كاركردشان بلكه براساس رنگشان طبقه    
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 و  »آتـش «،  »زنـان «: ايـم   دهيم را در يك گـروه قـرار داده          مفاهيمي كه هر روز مورد استفاده قرار مي       
ـ           »چيزهاي خطرناك « بنـدي    اي طبقـه    وده و در گـروه جداگانـه       هر كدام براي مـا مفهـومي متمـايز ب

عنـوان  ). 1985(زنان، آتش، و چيزهاي خطرناك    كتابي دارد با عنوان     ) Lakoff( الكوف. شوند  مي
،و  آتـش  برند و اين مقوله شامل زنـان،        اي كه بوميان استراليايي به كار مي        كتاب اشاره دارد به مقوله    

دار بـه نظـر    مع ديگر فاقـد معنـي و حتـي خنـده          اين مقوله براي افراد جوا    . چيزهاي خطرناك است  
هاي بوميان، خورشيد     در اسطوره . اي كامالً بديهي است     رسد اما براي يك بومي استراليايي مقوله        مي

كند با آتش در ارتباط است و  از آنجا كه خورشيد حرارت ايجاد مي. همسر ماه است  ) كه زن است  (
  !  ندا خطرناكي در ارتباط با اشيااز آنجا كه آتش خطرناك است خورشيد و زنان

كـه  كنند در حـالي      حيوانات را نيز در زمرة قبيلة خود محسوب مي         ،در بسياري از جوامع بدوي    
مـثالً در گينـة جديـد،       . براي اكثر جوامعِ كنوني تمايز ميان انسان و غير انسان تمايزي بديهي است            

 1962كيتاگوا ( كنند زء افراد خانواده محسوب مي    دار و نوع خاصي از ايگونا را ج         پاپوآها، كبوترِ تاج  
بـسياري  . انگارند  افراد دوقلو را در زمرة پرندگان مي       )Nure(ها    در سودان، نوري  ). 42-3، ص ص  

 توضـيح اينكـه    ها از سختي كار در ن مسيحي در تالش براي مسيحي كردن پاپوآها و نوريااز مبلغ
  .اند ان، خدا، روح و پسر خدا باشد سخن گفتههمزمان انس) ع(چگونه ممكن است حضرت عيسي

در روستاهاي كشور ليبريـا در افريقـا صـورت          ) Erwin( به سرپرستيِ اروين   1974تحقيقي در   
 پيرامون و نحوة تفكر آنها مـورد         اشياي گرفت كه در آن افراد بومي را با افراد غربي در مقوله بنديِ            

ان دو دسته تفاوت وجود دارد را بـه اَشـكال مختلـف    ن اين فرضيه كه مي   امحقق. داد  مقايسه قرار مي  
افراد در فرهنگهاي مختلف اشياء را به انحاء        «: به آزمون گذارند و آنچه نهايتاً نتيجه شد اين بود كه          

بندي آنها بستگي دارد به كاربرد آن اشياء و قرابت افـراد          كنند و نحوة طبقه     گوناگوني طبقه بندي مي   
  )261-3 ص ص1996وستن .  (» در محيط زندگيشانبا اشياء طبقه بندي شده

  هاي فرهنگي در حافظة افرادتفاوت. 3. 2. 1

هـاي    هـايي كـه تأكيـد بـر سـنت         مثالً در فرهنگ  . شوند  هاي فرهنگي در حافظه نيز يافته مي      تفاوت
 & Ross( روز و ميلـسون . گفتاري بيشتري است حافظـة افـراد در يـادآوري وقـايع بهتـر اسـت      

Millson,1970(                    حافظة دانشجويان امريكايي و غنايي را بـا هـم مقايـسه كردنـد و دريافتنـد كـه
 توسـط   1971تحقيقـات متعاقـبِ ايـن تحقيـق كـه در            . تـري دارنـد   دانشجويان غنايي حافظة قوي   

سـواد در يـادآوري       هـاي بـي     و همكارانش در افريقا انجام شد نـشان داد كـه افريقـايي            ) Cole(كُل
هـا  كـه در نقـل مجـدد داسـتان         كننـد در حـالي      تر از غربي ها عمل مـي      فهرستي از كلمات ضعيف   
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عملكردي بهتر از غربي ها دارند، معناي اين سخن اين است كه تفاوت هـاي فرهنگـي در حافظـة                    
  .دار باشد كالمي ممكن است محدود به گفتارهاي معني

هـا و     حـل دانـه   در يـادآوري م   ) hunter-gatherer(دانـه چـين   -افراد جوامعِ بدويِ شـكارچي    
هـاي  ان در سـال   شناسـ شناسان و مـردم   بنابراين روان . كنند  هاي خوراكي بسيار ماهرانه عمل مي       ميوه

كـرده و درس نخوانـده در جوامـع مختلـف بـر آن              اخير به جاي مقايسة ميان حافظة افراد تحصيل       
يـن عوامـل را بـر     ا تـأثير ي كنند و نحوة     شناس فرهنگ و بوم   تأثيرشدند تا توجه خود را معطوف به        

نحوة پردازش اطالعات در افراد مختلف و نوعي از اطالعات كه افراد در يادآوري آنها قوي عمـل                  
آوري شد بيانگر آن بود كـه       هاي تجربي كه از اين ديدگاه جديد جمع         يافته. كنند را بررسي كنند     مي

 اين مـسيرها بـراي      كند كه   فرهنگ مسيرهاي مشخصي را براي پردازش اطالعات بر فرد تحميل مي          
هاي ميان فرهنگي در حافظه، تفاوت. اند مواجهه با نيازهاي اكولوژيكي فرد، مفيد يا سازگاري بخش      

كمتر ناشي از اختالف در ظرفيت حافظة افراد است بلكه بيشتر ناشي از نظامِ پردازشِ اطالعـات و                  
). 242 ص   1996وسـتن   ( هاي افراداست كه اين خود وابسته به فرهنگ اسـت           تفاوت در طرحواره  
انجام شد بيانگر آن بود كه در       ) Scribner(و اسكريبنر ) Cole( توسط كل  1974مثالً تحقيقي كه در     

آورند كه نظام و سـاختار     ها را بسيار عالي به ياد مي      ها فقط وقتي داستان   بومي) Kpelle(قبايل كپلي 
  .فرهنگ آنها نگاشته شده باشد داستان مطابق با
هاي حافظـة افـراد را در درون يـك            تفاوت) 1970(در پژوهشي   ) Deregowski(درگووسكي

اي  هـاي مدرسـه   تحقيق حافظة زنان روستايي زامبيا را بـا پـسر بچـه           . فرهنگ مورد بررسي قرار داد    
نتايج نشان داد كه وقتـي اطالعـات فاقـد ارجاعـات زمـاني بودنـد       . زامبيايي شهرنشين مقايسه كرد   

اي در ياآوري اطالعات مربوط بـه         هاي مدرسه   داد اما حافظة بچه     شان نمي حافظة دو دسته تفاوتي ن    
ها گرايش به يادآوري اطالعـاتي دارنـد        انسان«: خالصه آنكه . زمان بسيار بهتر از زنان روستايي بود      

كه براي آنها مهم است و نحوة سازماندهي اين اطالعات در حافظه آنها متناسب با نيازهاي محيطي                 
  ). 242، ص 1996وستن  (»وجود در فرهنگ آنان استو باورهاي م

  هاي فرهنگي در استدالل تفاوت. 4. 2. 1

در يـك تحقيـق     . نحوة استدالل و اسـتنتاج افـراد نيـز موجـود اسـت             هاي ميان فرهنگي در     تفاوت
صـورت گرفـت    ) Luria( شناس شوروي سـابق لوريـا      روان - توسط عصب  1971كالسيك كه در    

هايي كـه داراي اطالعـات ناآشـنا        توانند به قياس    انان آسياي ميانه عمدتاً نمي    نشان داده شده كه دهق    
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آورد كه تبديل به يك مثال كالسيك در اين زمينـه             لوريا به عنوان نمونه مثالي مي     . است پاسخ دهند  
  :شده است
نووايـا  . هـا سـفيدند     در نقاط دوردست شمالي، جائيكه هميشه برف است تمامي خرس         «: لوريا

   »هاي آنجا چه رنگي هستند؟ خرس. اي در شمال است  منطقهزميال
ايـم حـرف      كنيم و دربارة آنچـه نديـده        ايم صحبت مي    ما فقط دربارة چيزهايي كه ديده      «:دهقان

  ».زنيم نمي
و سـپس حـرفش را تكـرار        ( » گيـري؟   اي مي   خيلي خوب، اما از حرفهاي من چه نتيجه       «: لوريا

  )كند مي
تزار ما مانند تزار شـما نيـست و تـزار شـما نيـز بـه                 : انند اين است  خوب اين حرف م   «: دهقان
هاي شمالي رفته باشد و كسي كه چنـين         تواند بدهد كه به سرزمين      پاسخ شما را كسي مي    . همچنين

  ».تواند بگويد هاي شما نمي نكرده هيچ چيزي براساس حرف
هـا    وجـود دارد خـرس    كـه هميـشه بـرف        ييهاي من در شمال جـا     براساس حرف «: ...... لوريا

  »اند؟ هاي نووايا زميال چه رنگي تواني بگويي خرس سفيدند، آيا نمي
تواند بـه سـفيدي       اگر كسي شصت، هفتاد ساله باشد و خرس سفيدي را ديده باشد مي            «: دهقان

ايـن،  . تـوانم دربـارة آن حـرف بـزنم          ام و نمي    آن باور داشته باشد اما من هرگز چنين چيزي نديده         
انـد   توانند دربارة آن حرف بزنند و آنها كه نديـده  اند مي  آنها كه چيزي را ديده    . ن است حرف آخر م  

   ).108-9 ص ص1971لوريا،  (»!توانند بگويند هيچ چيزي دربارة آن نمي
دهنـد و     اند به اين سؤال پاسخ درست مي        اما اشخاصي از همين فرهنگ كه يكسال مدرسه رفته        

د تفاوت رشدي نبوده بلكه مربوط به مواجهه شـدن يـا نـشدن بـا                دهد كه در اين مور      اين نشان مي  
  .هاي استدالل آن است آموزش و پرورش غربي و شيوه

 و بـه منظـور مقايـسة اسـتدالالت شخـصيتي توسـط شـودر و            1984در پژوهشي كه در سـال       
هـا در يـادآوري صـفات     ييانجـام شـد معلـوم گرديـد كـه امريكـا      ) Shweder & Bourne(بورن

گوينـد    ست، مثالً مي   ا برند كه گويا همواره شخص واجد آنها        هايي نام مي  فراد از ويژگي  شخصيتي ا 
  ».فالني چرب زبان است« يا »فالني آدم خوبي است«

جنوب هند غالباً تمايل دارند دربارة كارهايي كه افراد ) Oriya Brahmins(هايِ  اما اُريا برهمن
 را بـه افـراد   »زبـاني چـرب « يا »خوبي«ات انتزاعي مانند اند سخن بگويند بدون اينكه صف    انجام داده 

شودر در تحقيقات خود نشان داد كه دليل اين امر ناتواني اُرياها در استدالل انتزاعـي                . منتسب كنند 
بلكـه مـسئله را بايـستي در        . يا كمبود آموزش و پرورش در آنها و يا ديگر مشكالت مشابه نيـست             
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 -context( اُرياها به صورت وابسته به زمينه. ها توضيح داد بينيهاي فرهنگي در جهانقالب تفاوت

dependent ( هـا  ييكـه امريكـا   كنند در حـالي  ها را بسته به موقعيت درك مي     كنند و انسان    فكر مي
هـايي درك مـي   فكر كرده و انسانها را در قالب ويژگـي )context- independent(مستقل از زمينه

  . شود ان دستخوش تغيير نميكنند كه بنابر فرض طي زم
-اند خواننده ممكن است چنين بپندارد كه هر چند همة انسان هايي كه تا كنون ارائه شدهاز مثال

ها در ادراك، حافظه و استدالل كامالً يكسان نيستند اما احتماالً اكثـر آنهـا كمـابيش در يـك مـورد            
شـوند بـه افـراد بـدوي يـا قبايـل        مربـوط مـي  اند  ها ارائه شده بيشتر مواردي كه در مثال    . ندايكسان
ها تفاوت شناختي آشكاري بـا يكـديكر        بنابراين شايد اين فكر پيش آيد كه اكثريت انسان        . كوچك

: اما اين تفكر درسـت نيـست      . هاي شناختي دارند  ندارند و فقط اقليتي از انسانها با ديگران  تفاوت         
ها انجام شده بيانگر آن اسـت   اي ها و كره ا، ژاپنيه تحقيق اخيري كه در آسياي شرقي بر روي چيني        

هاي تحقيقات وسيع خود  نيزبت و همكارانش يافته. نگرتر از غربي ها هستندكه اين عده بسيار كلي 
  :كنند را چنين خالصه مي

ها بسيار كلي نگرتر بوده، به تمامي زمينـه توجـه كـرده و                تحقيقات نشان داد كه آسياي شرقي     «
هـاي صـوري بهـره     اين عده نسبتاً كمتر از مقوالت و منطق. دهند  ليت زمينه نسبت مي   عليت را به ك   

تر بوده و     ها تحليلي   در عوض غربي  . تكيه دارند ) dialectic(گيرند و عمدتاً بر استدالالت جدلي       مي
 اين افـراد قواعـدي    . توجه عمده و اصلي آنها به اشياء و مقوالتي است كه اشياء به آنها تعلق دارند               

 2002به نقـل از آنتـوني     (» .گيرند  ازجمله منطق صوري را براي درك پيرامون و رفتار خود بكار مي           
  )467ص 

  تأثير فرهنگ و محيط بر ساختار مغز. 5. 2. 1

بـر روي  ) Cooper(و كـوپر ) Blakemore ( توسط بلك مور1970در يك سلسله پژوهش كه در 
 ساعت 5هر روز .  اول زندگي در تاريكي پرورش دادند    ها را در پنج ماه      ها انجام شد، گربه     گربهبچه
اي كـه فقـط داراي خطـوط افقـي يـافقط داراي خطـوط        ها را در روشنايي و در درون استوانه  گربه

ديدند و براي اينكـه حتـي بـدن خـود را              ها فقط اين خطوط را مي       گربه. دادند  عمودي بود قرار مي   
هـا را در       ماه ايـن گربـه     5وقتي پس از    . ا تعبيه كرده بودند   هاي بلند و مدوري ر      نبينند براي آنها يقه   

هايي كه در محيط واجد خطـوط افقـي رشـد كـرده بودنـد خطـوط                   محيط معمول قرار دادند گربه    
ديدند و برعكس، آنها كه در محيط واجد خطوط عمودي رشد كرده بودند خطـوط                 عمودي را نمي  

اند كه هـر دو نـوع         ريزي شده ظ ژنتيكي طوري برنامه   ها به لحا  هر چند كه گربه   . ديدند  افقي را نمي  
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هاي جديد سازگار شده و جهان را مطـابق آنچـه پـرورش يافتـه               خط را ببينند اما مغز آنها با محيط       
  ).164،ص 1996وستن (كنند  درك مي

هـا  هاي مخصوصي زدند كه اين عينـك      ها عينك ها و بچه ميمون     در تحقيق ديگري به بچه گربه     
. سـاخت  داد و تصويري درهم و برهم از اشيا ظـاهر مـي             صورت پراكنده از خود عبور مي     نور را به    

وقتي حيوانات بزرگ شدند عينك آنها را برداشتند نتيجة كار آن بود كـه حيوانـات ادراكـات سـادة            
ي و انـدازه، قـادر نبودنـد چيزهـاي          يدادند ولي بجز رنـگ، روشـنا        حسي را بدون مشكل انجام مي     

  ).1982 و ويسل 1965 و1960رايسن (را تشخيص دهند  نند شكل يا حركت اشياتري ما پيچيده
تحقيقات ديگر بيانگر آن بودند كه محروميت از ادراكات حسي يا تقويـت ادراكـات حـسي در         

روزن زوييـك و همكـاران   ( ات بنيادين داشته و حتي بـر رشـد آن مؤثرنـد        تأثيرين بر مغز    يسنين پا 
هاي آزمايشگاهي انجام شد آنها را در دو گـروه          موشهايي كه بر روي بچه    مثالً در پژوهش  ). 1972

در يك محيط شش تا دوازده مـوش در         . قرار داده و هر گروه را در محيطي جداگانه پرورش دادند          
ها به صـورت جداگانـه و        موش ،بازيها بزرگ شدند و در محيط ديگر      يك قفس حاوي انواع اسباب    

و بيـست    هايي از هشت تا صـد       پس از دوره  . بازي پرورش يافتند   اسباب هاي انفرادي فاقد  در قفس 
تر بود و نشان از هاي دستة اول بزرگمغز موش. گيري شدها كشته شده و مغز آنها اندازهروز موش

كـومينز و   ( گذارنـد  تـأثير هـاي رشـد عـصبي         تواننـد بـر دوره      هاي محيطي مي  آن داشت كه محرك   
هاي محيطي مانند صوت و نور بر رشـد         ديگر نشان دادند كه محرك    هاي  پژوهش). 1977همكاران  
هايي كـه   موشموشهايي كه در معرض صدا و نور قرار داشتند نسبت به بچه           بچه. ها مؤثرند دندريت

). 1970شاپيرو و وگوويچ  (ها محروم بودند رشد دندريت بيشتري از خود نشان دادند         از اين محرك  
 متوجـه شـدند     1990هريچ و همكاران در   : يد گذاشتند أي قبلي مهر ت   هايهاي بعدي بر يافته   پژوهش

تواننـد بـر ميـزان برخـي          هاي اول عمـر مـي     هاي حسي در سال   هاي حسي يا تقويت   كه محروميت 
رسـد كـه      بـه نظـر مـي     . هاي بعد مؤثر باشـند    هاي عصبي در برخي نواحي مغز در سال         دهندهانتقال
هـاي عـصبي و بـر مـسيرهاي عـصبيِ             دهندهي از انتقال  هاي خاص   هاي محيطي فقط بر دسته    تقويت

كنـد، اثـر    هاي ديگر متصل مـي    هايي از كورتكس مغز را به بخش      خاصي، يعني مسيرهايي كه بخش    
گذارند اما بر ارتباطات ديگر، از جمله ارتباط كورتكس با بخشهاي تحت كورتكسي اثر نداشـته                مي

هـاي   به اين نتيجه رسيد كه در بخش       1994داماسيو در ).1992مايهرر و همكاران    ( يا اثر كمي دارند   
اند مسيرها به لحـاظ ژنتيكـي تعيـين شـده و كمتـر وابـسته بـه                    تر مغز كه براي بقا ضروري     قديمي

آورند   محركهاي محيطي هستند اما نواحي كورتكسي كه امكان افكارپيچيده و يادگيري را فراهم مي             
  : خالصه آنكه. انديطيهاي محبيشتر در معرض تغيير در اثر محرك
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  ».هاي محيطي است اي، تحت تأثير ورودي ساختار واقعي مغز، حداقل تا اندازه«
 دارد؟  تأثيرشود و آن اينكه آيا محيط بر ساختار مغز انسان  نيز مانند حيوانات                 سؤالي مطرح مي  

و محيطـي بـر     هاي اجتمـاعي، فرهنگـي،        تجربه. دهند  هاي تجربي به اين سؤال پاسخ مثبت مي         يافته
مـثالً  . توان در پديدة زبان مـشاهده كـرد         ات محيطي و فرهنگي بر مغز را مي       تأثير. رشد مغز مؤثرند  

اگر كودكـان    . دچار مشكل هستند   »را« و   »ال«بسياري از زبانهاي آسيايي، مانند ژاپني، در تمايز ميان          
صبي آنها به نحوي شكل هاي اول زندگي نياموزند سيستم عبرخي الگوهاي زباني خاص را در سال

پـژوهش  ). 1967بـرگ   لـنن ( سـازد   هاي بعـد بعيـد مـي      گيرد كه يادگيري اين الگوها را در سال         مي
 بيانگر آن است كه در كودكان ناشنوايي كـه پـس از سـه سـالگي ناشـنوا                   1990ماركوت و مولر در   

ت امـا در    اند همانند كودكان عادي نيمكرة غالب براي صحبت كـردن نيمكـرة چـپ مغـز اسـ                   شده
به عبارتي اين سخن بـدان معنـا        . شوداي ديده نمي    كودكاني كه از بدو تولد ناشنوا بودند چنين غلبه        

  .است كه شنيدن در سه سال اول زندگي براي سازمان دهي مراكز زباني در مغز اثرات مهمي دارد
هـر  . ز مؤثر باشدحتي اين امكان وجود دارد كه عوامل فرهنگي بر تقسيم كار بين دو نيمكرة مغ   

هاي كنوني براي رسيدن به اين نتيجه كافي نيستند اما احتماالً نوع زباني كه شخص بـا   چند كه يافته 
، شـيمادا و  1989كونـگ و هوسـين  (تواند بر سازمان واقعي مغـز مـؤثر باشـد    گويد مي آن سخن مي 

ـ    الخـ ها رسـم  مثالً بر خالف بيشتر زبان    ). 1983، ژانگ و پنگ     1981اوتسوكا   صـورت  ه  ط چينـي ب
تصويري است، يعني بـه جـاي آنكـه كلمـات متـشكل از حـروف باشـند زبـان نوشـتاري چينـي                        

رود چنين اطالعات مندرج در تصاوير عمـدتاً          انتظار مي . بازنمايانندة اشيا يا مفاهيم با تصاوير است      
ة كارهـاي  در واقع برخي تحقيقات از جملـ . در نيمكرة راست مغز پردازش شود تا در نيمكرة چپ         

هـا   اند كه مراكزِ زبـان در نـزد چينـي     مؤيد اين واقعيت1979 و تزن و همكارانش در 1997هاتا در  
  . كمتر از غربي ها در نيمكرة چپ مغز واقع است

) باال و پاييني صدا   (ها در اين است كه تُنِ صدا        وجه ديگر تمايز زبان چيني از غالب ديگر زبان        
 و با تـن پـايين       »گربه«معناي  ه   با تن باال ب    »ماوو« در چينيِ ماندرين واژة      مثالً. دهد  در معنا تغيير مي   

ها پردازش تُن، همانند موسيقي، عمدتاً در نيمكرة راسـت مغـز            غربي در نزد .  است »كاله«معناي  ه  ب
هاي مبتال به آفازي بروكا انجام شد معلوم گرديد كه            اما در تحقيقي كه بر روي چيني      . شود  انجام مي 

الزم به ذكـر اسـت كـه در آفـازي           .  بيماران در توليد تُن صدا با مشكالت زيادي مواجه هستند          اين
  :طور خالصهه ب. بروكا نيمكرة چپ مغز دچار آسيب است

توان  هر چند يافته هاي تجربي براي منتج بودن استدالل كامالً كافي نيستند اما به طور كلي مي«
توانند تغييرات واقعي در ساختار مغز ايجاد   محيطي ، ميشك عوامل گفت كه عوامل فرهنگي، و بي
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 ).105-7 ص ص 1996وستن (» كنند

  )گراييفطري(گرايي شناختيوحدت. 3. 1

هاي تجربي  يد آن بايستي از يافتهيگرايي شناختي نيازمند اقامه دليل هستيم و براي تأ    اگر براي كثرت  
گرايي شناختي نيـازي بـه اقامـه    راً تاكنون وحدتمأخوذ از تحقيقات ميان فرهنگي بهره گيريم، ظاه   

 و  »ادراك هاي احساس و  فيزيولوژيست«،  »اسانِ شناختي نشروان«فرض عام   پيش. دليل نداشته است  
 وقتي  از اين رو   .ها تقريباً يكسان است    اين است كه قواي شناختي انسان      »دانشمندان علوم شناختي  «

هـاي  كنيم، كمتر سخني از تفاوت      اليت اين دانشمندان نگاه مي    هاي فع   به عمومِ كُتبِ مرجع در زمينه     
 فيزيولوژي بينـايي در انـسان اسـت و يـا وقتـي از               دربارةمثالً وقتي بحث    . شنويم  ميان فرهنگي مي  

فرضِ عمدتاً نانوشتة متون اين     شود، پيش   هاي حل مسأله در انسان بحث مي        هاي تفكر و شيوه     نحوه
بنابراين كمتر يافتة   . ندارند فاحش ميان فرهنگي در قواي شناختي خود      هاي  است كه انسانها تفاوت   

بينيم كه به شباهت در ادراك بينايي و يا نحوة اسـتدالل در آدميـان                تجربي را در مقاالت مربوطه مي     
گرايي شـناختي صـورت گرفتـه       اگر پژوهشي انجام شده غالباً از سوي منتقد وحدت        . پرداخته باشد 

بـا افـزايش    . هـا   هاي ميان فرهنگي شناختي بوده است و نه شـباهت         بيان تفاوت  درصدد   از اين رو  و
دهنـد، و تعـدادي از آنهـا در           هاي شناختي ميان فرهنگـي را نـشان مـي         هاي تجربي كه تفاوت     يافته

گرايان شناختي هستيم كـه  هايي از سوي وحدت قسمت قبل  اين مقاله ارائه شدند، شاهد ارائة يافته      
هـاي    هـايي كـه شـباهت       هاي شناختي در انسان هستند، يعني يافته         برخي خصيصه  بودنمؤيد فطري 

هاي تفاوت ميـان آنهـا در جوامـع مختلـف      ها يكي از شاخصهزبان انسان . كنند  يد مي يشناختي را تأ  
گرايان شناختي بتوانند داليلي ارائه دهند كه در اين حيطة بـه ظـاهر متكثـر،                حال اگر وحدت  . است

 حاكم است كفة ترازو به نفع آنها و به ضرر تكثرگرايانِ شـناختي سـنگيني خواهـد                  وحدتي بنيادين 
دهند فرايند زبان آمـوزي و        هاي تجربي فراواني در اين باب يافت شده است كه نشان مي             يافته. كرد

نگارنده برخي  . هاي فراواني دارد  هايِ مادريِ متفاوت، شباهت   كارگيري زبان در افراد داراي زبان     ه  ب
نگـاهي  «اي با عنوان  هاي تجربي كه در حيطة زبان آموزي حاصل شده است را در مقاله            از اين يافته  

 ذهـن  گرد آورده كه در شمارة بيست فصلنامه       »بودن زبان هاي تجربي در تأييد فطري    به برخي يافته  
پوشـي  هـا در اينجـا چـشم   براي اختصار در گفتار از تكرار آن يافته      . چاپ شده است  )همين نشريه (

  .  دهيم كرده و خوانندة عالقمند را به آن مقاله ارجاع مي
وجود مجاري شناختي مشترك كه عمدتاً از دستة اول هستند، حداقلي را براي گفتگوهاي ميان               

وجود يك دستور زبان جهاني مشترك، كه منبعث از ساختارهاي عصبي و            . آورد  فرهنگي فراهم مي  
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ـ     شود تا زبان    باعث مي ها است،   شناختي مشترك در انسان    صـورت ضـعيف،    ه  هاي افراد، حـداقل ب
 .  فرهنگ بيگانه به فرهنگ خودي ميسر شوديپذيري آراقياس شوند و ترجمهقابل

  نتيجه 

عوامـل زيـستي و     . 1: فهم و درك آدمي از جهان هستي تابعي است از دو دسـته عوامـل              ) الف
عوامـل فرهنگـي و     .2هـا اسـت؛       ز تفـاوت  فرهنگي بسيار بـيش ا    هاي ميان    كه در آن شباهت    ،فطري

 اين دو دسته عوامل بـر   .ها است فرهنگي بسيار بيش از شباهت هاي ميان محيطي، كه در آن تفاوت
  . دارند تأثيريكديگر
 كه در دفتر سـوم مثنـوي معنـوي آمـده            »اختالف كردن در چگونگي و شكل پيل      «حكايت  )ب

كـه  كـسي   . كننـد    فيلـي را لمـس مـي       ،د نابينا خوذ از يك حكايت كهن هندي است كه در آن چن          أم
كه گوش فيل را دسـت زده اسـت آن را            كس   و آن  انگارد  پهلوي فيل را لمس كرده آن را ديوار مي        

قلمداد مي كنـد     )يا به عبارت مولوي ستون    (درخت   كنندة پاي فيل نيز آن را     لمس. پندارد  بادبزن مي 
. مشابه وضـعيت نابينايـان در ادراك فيـل اسـت          ها در ادراك جهان هستي      وضعيت انسان .  آخر تاو  

انـد و در      ند كه براي ادراك فيل از حس المسه بهره برده         ا حكايت هندي در اين مقوله شبيه      نابينايانِ
هـا در  همچنين انسان. اند ند كه هر يك قسمت متفاوتي از بدن فيل را لمس كرده   ااين مقوله متفاوت  

  .هايي دارندها و تفاوتادراك جهان هستي شباهت
هـا در ميـان موجـودات زنـده        ي اين بود كه وي هم به شـباهت        شناسكار داروين در زيست   ) ج

سازوكاري كه او براي تكامل موجودات زنده ارائه كرد وحدت و           . ها-توجه داشت و هم به تفاوت     
ـ        ،»نياي مشترك «نظرية  . كثرت در جهان زيستي را توضيح مي داد        ود  عامل وحدت زا در نظرية او ب

-هاي بنيادينِ شناختي، تفاوت     ها نيز در عين شباهت    انسان. زا عامل كثرت  ،»انتخاب طبيعي «و نظرية   
واجد قـدرت   )human nature(اي دربارة ماهيت و سرشت آدمي  نظريه. هاي فاحشي با هم دارند

متعاقبـاً  . دگـرا را دربـر گيـر   گرا و كثرتوحدت هاي ي است كه بتواند هر دو دسته يافتهيتبييني باال
اي درباب ماهيت، منابع، و حدود معرفت آدمي از قدرت تبييني مناسبي برخوردار اسـت كـه                   نظريه

  .به وحدت و كثرت در عالم شناخت انسان توجه داشته باشد
گرايـي، و     گرايـي، شـك   گرايي شناختي مورد توجـه طرفـداران نـسبي        هاي مؤيد كثرت    يافته) د
ناپـذيري،    يد تزهايي مانند سـنجش    يتوان در تأ    ها مي    اين دسته يافته   از. گرايي اجتماعي است    يساخت

امـا چنـين    . نيت علم بهـره گرفـت     يبار بودن مشاهدات، و طرد عقالنيت و ع         ناپذيري، نظريه   ترجمه
كساني كـه چنـين تزهـايي را از         . هاي تجربي صورت نگرفته است      برداشتي با توجه به تمامي يافته     
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هاي تجربي مؤيد وحدت در مجاري شـناختي را           اند، يافته   هنگي اتخاذ كرده  فرهاي تجربي ميان    يافته
هايي كـه بـه نفـع         يافته. اند  ها را گزينش كرده     ناديده گرفته و متناسب با مقصود خود برخي از يافته         

هايِ موجود در جوامعِ مختلف وجود دارند آنقدر زيادند كه معقول           وحدت در قواي شناختيِ انسان    
. سد مبنا را بر وحدت در مجـاري شـناختي بگـذاريم مگـر خالفـش نـشان داده شـود                    ر  نظر مي ه  ب

بـا بـه    . شـود   هاي مختلف ممكن مـي    ها و زبان  براساس اين مشتركات است كه گفتگو ميان فرهنگ       
هاي ميان قواي شناختي افراد كه  عمدتاً ناشي از فرهنـگ و  رسميت شناختن اين مشتركات، تفاوت  

گرايـي منجـر    گرايي و شـك   يدي براي عقالنيت و عينيت علم نبوده و به نسبي         اند نه تنها تهد     محيط
  . شود صورت فرصتي براي درك و فهم بهتر جهان هستي تبديل ميه شود بلكه ب نمي

  شناسانه مقدمة هستي. 2

من . واقعيت،  يك مجموعة چندين اليه است      «: گويد  ن دربارة پيچيدگي جهان مي    هورجان پوكينگ 
ها، يك سيستم بيوشيميايي باز كه بـا محـيط در تعامـل اسـت،               اي از اتم    سان را مجموعه  توانم ان   مي
 زيبا، موجودي كه شايستة احترام  و همـدردي اسـت و يـا      ءياي به نام هومو ساپينس، يك ش        ونهگ

 2004گرا آليس مك  ،97 ص   1986(»براي اوكشته شد در نظر بگيريم      )ع(برادري كه حضرت مسيح   
: دهـد   هاي موجود در واقعيـت ارائـه مـي          ال زير را براي مشخص شدن طبقه       مث .)148-150صص

اي ممكن اسـت      چنين عارضه . شخصي ممكن است در سطح پاتولوژيك داراي تومور مغزي باشد         «
پذير، در كاركرد بدن از جملـه از دسـت دادنِ حافظـه و يـا                  باعث نقص، به شكل تغييرات مشاهده     

تواند باعث بروز مـشكالتي      اي مي   ها چنين عارضه  سطح فعاليت در  . ديگر كاركردهاي شناختي شود   
هاي معمول روزمره شود، و در سطحِ حضورِ فرد در اجتمـاع ممكـن اسـت در                 در برخي از فعاليت   

هاي شـناختي ديگـري باشـد، باعـث از            كه شغل شخص نيازمند حافظة خوب و يا مهارت         صورتي
توان در سطوح مختلف مطالعه       راين بيماري را مي   بناب. دست دادن نقش اجتماعي و بيكاري او شود       

واقعـي    در نظر گرفته و بقيه را غيـر »واقعي« كه يك سطح را رسد نظر ميه و بررسي كرد؛ احمقانه ب 
اند   توان يك برساخته اجتماعي پنداشت امابراي كساني كه آن را تجربه كرده             بيكاري را مي  . بپنداريم

و حـاالت   ( از اين سطوح نيازمند حاالت جداگانـة تحقيـق         هر كدام . واقعي بودن آن مشخص است    
هـر  .  واقعيت چند اليه نيازمند تكثـري از روشـهاي تحقيـق اسـت             از اين رو  است، )جداگانة درمان 

    ».ي خودش استشناسسطح و طبقه نيازمند روش
ـ    توان از يافته    برخالف مقدمة اول كه در تأييد درستي آن مي         ا هاي تجربي بهره گرفت، پذيرش ي

چيزي كه مشخص است    . بيني فرد دارد    شناسانه بستگي تام به جهان      گراييِ هستي   عدم پذيرش تقليل  
در ) گرايـي متـافيزيكي   طبيعـت (شناسانه  گراييِ هستي اين است كه تا كنون دانشمندانِ طرفدارِ تقليل       
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 موفقيـت را    اند تا  اين     توصيف و تبيين حيات و شعور بر مبناي قوانين فيزيك و شيمي موفق نبوده             
گرايـيِ    از طـرف مقابـل، مخـالفين تقليـل        . شناسـانة خـود بپندارنـد       هـاي هـستي     شاهدي بـر  ادعـا     

 تـالش دسـتة اول محكـوم بـه          االصـول   علـي كنند كه نشان دهند       شناسانه نيز داليلي ارايه مي      هستي
امـا رأي   گنجد،    كننده بودن يا نبودن اين داليل در اين مختصر نمي           بحث دربارة قانع  . شكست است 

انـد موضـع خـود را بـه         كدام از طرفين بحث نتوانسته     نگارنده بر آن است كه به لحاظ فلسفي هيچ        
بودن واقعيت بدون اقامة برهان مفـروض گرفتـه          دار   در اينجا موضع طبقه     از اين رو   اثبات برسانند، 

  .شود مي

  شناسانه نتيجة روش. 3

 اين است كه علم به مثابة معرفت اجتماعيوان  هلن النگينو با عن   1990ايدة اصلي مطرح در كتاب      
 بسيار شبيه هم باشند، به عبارتي مجاري شناختي آنهـا بـسيار            ين داراي آرا  اهرگاه گروهي از محقق   

دليل امر نيز ايـن اسـت       . شبيه هم باشد، حاصل كار اين گروه به احتمال زياد داراي سوگيري است            
هاي مشتركي داشته باشند احتمـال      فرضاورها و پيش  كه وقتي همة افراد به يك شكل فكر كنند و ب          

فرضِ مشترك به بحث بنشينند و يا آن را بـه محـك تجربـه گذارنـد كـم                   اينكه بر سر باور يا پيش     
 جديـد   يشود كه خود باعث خَلق آرا       ق باعث يك تنش اساسي مي     يها و عال  تنوع در ديدگاه  . است

  .شود غيرمشترك ميفرضهاي و به آزمون نهادن و بحث پيرامون پيش
ان معاصر بر خطاپذيري معرفـت آدمـي اذعـان        شناسكوهن معتقد است كه تقريباً تمامي معرفت      

هـاي    جان استوارت ميل از خطاپذيري معرفت انسان ضرورت بحث        ). 91 ص   1988كوهن   (.دارند
 مـا را در جهـت       تواند  اي مي   هاي نقادانه   چنين بحث . گيرد  نقادانه بر سر باورها و عقايد را نتيجه مي        

انـد   ي كه صرفاً در يك زمينه و يا از يك نقطه نظر شكل گرفته       ياجتناب از افتادن در دام عقايد و آرا       
  .بنابراين اكتساب معرفت امري جمعي است و نه انفرادي. برهاند

يافتني است امـا وراي دسـترس يـك         كند كه حقيقت دست   چارلز سندرز پيرس نيز استدالل مي     
توانيم اميد آن داشته باشيم كه بـه فلـسفة نهـايي دسـت                ما بصورت انفرادي نمي   «: فرد خاص است  

  )40 ص 1868. (» باشيمانفولسيما بايد به دنبال چنين هدفي توسط جمعي از ف. يابيم
ن شـبيه يكـديگر      محققـا  اي كه در اينجا مطرح است اين است كه از يك سو اگر جمـعِ                 مسئله

از . ال مي رود اما به احتمال زياد توافق آنها داراي سـوگيري اسـت            باشند احتمال رسيدن به توافق با     
 حاصل شده و احتمال رسيدن به توافق كم         ،ن متفاوت باشند تشتت آرا    اسوي ديگر، اگر جمعِ محقق    

بـراي اينكـه   . شود اما اگر توافقي حاصل شود احتمال مطابقت امرِ مورد توافق با واقع زياد است  مي
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انه شناسه توافق در اولويت است يا رسيدن به حقيقت نيازمند تزي هدف           مشخص شود كه رسيدن ب    
  : هستيم

  .هدف مشترك علم  و الهيات رسيدن به معرفت و درك بهتر جهان هستي است
يعني اولويت در رسيدن به حقيقت است، هر چند كه حقيقت پـس از مجـادالت فـراوان و بـا                     

  . سختي زياد حاصل شود
  :سمت ارائه شد را در چند حكم خالصه كردتوان آنچه در اين ق مي
  .معرفت امري جمعي است.1
هاي بيشتري باشند، امكـان     فرضها داراي شباهت  هر چه جمع به لحاظ قواي شناختي و پيش        . 2

رود اما خطر سوگيري و بـه عبـارتي نادرسـت             توافق بر سر يك باور و معرفت انگاشتن آن باال مي          
  .يابد بودن باور نيز افزايش مي

  :ن است كهآنتيجة منطقي اين دو حكم 
هـا    فـرض يابي به حقيقت از سوي جمعي كه به لحـاظ قـواي شـناختي و پـيش                امكان دست . 3

  .تر باشند بيشتر استمتفاوت
شود اين است كه چگونه چنين جمعي به اجمـاع برسـند؟ بـه عبـارتي                  اما سؤالي كه مطرح مي    

اشد و افراد درگير در گفتگو به لحاظ قـوايِ شـناختي            فرضها و باورها زياد ب    وقتي اختالف در پيش   
اصـل حمـل بـه      متكثر باشند چگونه امكان رسيدن به وحدت نظر در بابِ موضوعي ممكن است؟              

اي اسـت    قاعدهاصل حمل به احسن«. پاسخي است به اين سؤال) principle of charity(احسن 
اي تاكيد دارد كه صدق و عقالنيت         تفسير همدالنه اين قاعده بر    . براي تفسير باورها و گفتار ديگران     
اي از يك فرهنـگ       مثالً تصور كنيد كه جمله    ). 1،  1998فلدمن  .(»فكر و گفتار ديگران را بيشينه كند      
ايـن كتـاب خوانـدني      «: صورت اول اين اسـت    . توان تفسير كرد    و زبان بيگانه را به دو صورت مي       

 تفـسير اول را     اصـل حمـل بـه احـسن       . » اسـت  اين كتـاب خـوردني    «: دومي چنين است    و »است
 يالبته پذيرش اين اصل بـه معنـاي آن نيـست كـه آرا       . رسد  تر به نظر مي   گزيند چرا كه معقول     برمي

ديگران را همدالنه درست بينگاريم بلكه معناي آن اين اسـت كـه اگـر مطـابق بـا اصـول عقالنـيِ                       
نظر رسيد در بـدو امـر       ه   بيگانه نامعقول ب   اي از فرهنگ    شده در فرهنگ خودي، رأي يا گفته      پذيرفته

بلكه در ابتدا سعي در درك موضوع از منظر مخاطب داشته باشيم امـا پـس از آن                  . آن را كنار ننهيم   
 ظـاهراً بـه عنـوان اصـلي         »حمل به احـسن   «اصل  هر چند كه    . توانيم به نقادي موضوع بپردازيم      مي

عنوان سـنتي رايـج نـزد فالسـفة اسـالمي،      ه  ب ميالدي طرح شده است اما    50شناسانه در دهة    روش
اصل حمل  عمدة فالسفة اسالمي به هنگام شرح آثار قدما در بدو امر، با رعايت              . تاريخي كهن دارد  

انـد و      آنـان پرداختـه    يصورتي نقادانه به تحليل آرا    ه  آنها توجه كرده اما سپس ب     ي  ، به آرا  به احسن 
و به اين ترتيب از منظر ديگران نيز بهره گرفتـه و وسـعت              اند؛    تقرير خود از موضوع را ارائه نموده      
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 حكماي يونان باستان از منظر فيلسوفان مسلمان        يوقتي آرا . اند  ديد بيشتري براي خود فراهم آورده     
 اوليـه افالطـون و ارسـطو در         ينگريسته شد و مجدداً وارد جهان غرب گشت چيزي بيـشتر ار آرا            

  .رفتاختيار فيلسوفان مغرب زمين قرار گ

  خالصه و نتيجه

از آنجا كه   . درك انسان از جهان هستي تابعي است از عوامل زيستي، محيطي، فرهنگي، و شغلي او              
در هيچ دو انساني همة اين عوامل يكسان نيستند، بنابراين ادراك هيچ دو انساني از جهـان هـستي                   

گيـرد كـه در    ورت مـي ها با جهان از طريق مجاري شناختي خاصي ص مواجهة انسان . يكسان نيست 
هيچ دو انساني كلية اين مجاري يكسان نيست و البته ايـن بـه آن معنـي نيـست كـه هـيچ مجـراي            

آورد   مجاري شناختيِ مشترك، اساسي را براي گفتگو فراهم مي        . شناختي اين دو انسان مشابه نيست     
 از سـوي ديگـر   . اي را براي درك بهتـر جهـان هـستي        ومجاري شناختي غير مشترك،  زمينة بالقوه      

تر از آن است كه تمامي آن  توسـط مجـاري شـناختي يـك انـسان واحـد                      جهان هستي نيز پيچيده   
پردازد كه كمتـر مـورد        عالمِ الهيات به مطالعه و بررسي طبقاتي از جهان هستي مي          . بازنمايانده شود 

و، نيز متناسـب  مجاري شناختي او، خصوصاً نحوة استدالل كردن ا. توجه عالمان علوم تجربي است   
 عالمان علوم تجربي نيز توجه خود را معطوف بـه           ،در مقابل . با زمينة مطالعاتيش شكل گرفته است     

. اند كه بعضاً چشم آنها را نسبت به طبقات ديگر جهان نابينـا كـرده اسـت                  هايي از جهان كرده     جنبه
 با مجاري شناختي عـالم  هاي اساسيمجاري شناختي يك عالم علوم تجربيِ ناآشنا با الهيات تفاوت         

انگارانه داشته و  هدف مشترك علم و الهيات  تعبيري واقع        اگر از . الهيات ناآشنا با علوم تجربي دارد     
-آن را درك بهتر جهان هستي بدانيم، خواهيم ديد كه جز شريك شدن در مجاري شـناختي انـسان                  

گفتگوي عالم الهيـات بـا      . رد جهان هستي وجود ندا    دربارة راهي براي گسترش معرفت      ،هاي ديگر 
عالم علوم تجربي از آن حيث مفيد فايده است كه هر كدام از دو طرف به بررسيِ طبقاتي از جهـان             

عـالم الهيـات    . اند كه خارج از حيطة دسترسي مجاري شـناختي طـرف مقابـل اسـت                همت گمارده 
 ر قـوانين طبيعـي از كجـا       هـا د   ضـرورت  أپذير است؟ منش    تواند توضيح دهد كه چرا جهان فهم        مي
هـاي  عنوان يكي از بنيان   ه  ست؟ چرا با آنكه هيوم نشان داد كه استقرا توجيه ندارد كماكان استقرا ب             ا

فـق اسـت؟ در   ؤاساسي عمارت علم باقي مانده است؟ و يا چرا رياضيات در تبيين جهان فيزيكي م            
كند، به كشف قـوانين       ي مي نگر سعي در فهم جهان هست       صورت جزئي ه  عوض عالمِ علوم تجربي ب    

سازد، و    تر مي   نهد و بدين ترتيب عمارت علم را مرتفع         پردازد، استقراهاي جديدي بنا مي      طبيعت مي 
گفتگوي اين دو زماني منتج خواهـد بـود كـه هـر     . برد از رياضيات در تبيين جهان فيزيكي بهره مي    

 شريك شدن در منظر طـرف       جاي تالش در جهت اثبات موضع خود سعي در        ه  طرف ب دو  كدام از   
-نگرتر بوده در عوض عالم علوم تجربي نگرشي جزئي        عالم الهيات داراي نگرشي كل    . مقابل نمايد 

  .   شك  فهم بهتر جهان نيازمند هر دو نگرش استتر دارد، و بي
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