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تحليلي بر مفهوم نسبيگرايي معرفتي )چيستي ،اقسام و محل نزاع(

وابستگي يك »موضوع« به يك »محور« است؛ چنانكه تغييرات »عناصر« آن محور موجب تعيين و تعيّن

مقدمه
نسبيگرايي معرفتي ) (Cognitive Relativismنظريهاي است كه طبق آن ،اعتبار،
صدق ،توجيه ،معقوليت يا تحقق ادراكات انسان به صورت مطلق قابل تعيين نبوده و
ت آنها با افراد يا شرايط مختلف ،معنا پيدا ميكند؛ اما فهم دقيق و تعيين
تنها در نسب ِ

٢٨

چارچوبهاي روشن آن ،به دلايل مختلفي ازجمله برخورداري از تاريخچة طولاني،
تنوع نظريات ،حمايت از سوي برخي از دانشها و جريانهاي فكري غيرفلسفي مانند

جامعهشناسي )ر.ك :پارسانيا ،(Lins Hamlin, 2002 /١٣٧٦ ،فمينيسم )ر.ك :چراغي،

 (١٣٩٠و فيزيك كوانتوم )ر.ك :منصوري /١٣٩٠ ،باربور (١٣٨٤-١٣٨٣ ،و نتايج تأثيرگذار
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سياسي و اجتماعي مانند توجيه اومانيسم ،پلوراليسم و سكولاريسم )ر.ك :خادمي/١٣٩٣ ،

 (Mosteller, 2008/ Boghossian, 2006دشوار است .اغلب پژوهشگران نيز بيش
از آنكه در صدد ارائة تعريفي مشخص از آن باشند يا تاريخچه و مشكلات معرفتي و
غيرمعرفتي منجر به رشد و تكون آن را در حوزههاي مختلف فلسفي و غيرفلسفي
توضيح دادهاند ) (See: Mosteller, 2008يا توجه به مفاهيم مقابل با نسبيگرايي،

مانند عينيگرايي ) ،(Objectivismمطلقگرايي ) (Absolutismو واقعگرايي
) (Realismرا براي فهم دقيقتر آن راهگشا دانستهاند ) Baghramian & Carter,

 (2018, p.3يا به توضيح برخي از لوازم و مباني واقعگرايي همچون جهانشمولي

) (Universalityو مبناگرايي ) (Foundationalismكه مورد انكار نسبيگرايان
هستند ،متمسك شدهاند )عارفي ،١٣٨٣ ،ص.(١٨

اما نسبيگرايي معرفتي تأثيرات فوقالعاده مهمي در ساحتهاي مختلف عملي و

نظري حيات انسان داشته و در عين حال ،پذيرش حدود و ثغور اعتبار آن ،معركة آراي

بسياري از متفكران از گذشته تاكنون بوده است .از سوي ديگر ،به نظر ميرسد در
مجادلات مربوط به ر ّد يا قبول نسبيگرايي معرفتي ،به تفاوت ميان اقسام مختلف آن
توجه نميشود؛ چنانكه در بسياري از موارد ،دلايل موافقان نسبيگرايي معرفتي تنها

اثباتكنندة برخي از اقسام آن است و ادلة مخالفان آن نيز ،فقط بعضي از اقسام را رد

ميكند .گاهي اساس ًا محل نزاع ميان طرفين مبهم است و خلط ميان اقسام مختلف
نسبيگرايي معرفتي مباحث را به بيراهه ميبرد؛ بنابراين لازم است پيش از هر چيز ،معنا
و تعريف محصّلي از نسبيگرايي معرفتي ارائه شود تا امكان داوري دربارة اينكه چه

اقسامي براي آن متصور بوده و كدام يك از اين اقسام محل نزاع هستند ،فراهم گردد.

الف( تعاريف ارائهشده از نسبيگرايي معرفتي
تعاريف ارائهشده براي نسبيگرايي معرفتي معمولاً كلي و مبهم بوده و از دقت و كارايي

٢٩

كافي براي بررسي اعتبار آن برخوردار نيست ،اما مرور اجمالي آنها خالي از فايده
نخواهد بود:

گفته و نسبيگرايي را به معناي صدق نظر و ديدگاه هر كس ،نسبت به خو ِد او در نظر

گرفتهاند؛ چنانكه گفتهاند هر آنچه به نظر من صادق ميآيد ،صادق است و هر آنچه به

نظر شما صادق ميآيد نيز صادق است ).(Kirk, 1999, p.37

 .٢در بسياري از موارد وجود معيارها و سيستمهاي مختلف و »قياسناپذير«

) (Incommensurabilityدر فرهنگها و رويكردهاي مختلف تاريخي براي ارزيابي و
سنجش معرفت صادق و كاذب ،به عنوان تعريف نسبيگرايي أخذ شده است
) O’Grady, 2002, pp.89-90/ Craig, 1998(B), p.360/ Baghramian,
.(2004, p.138

 .٣گاهي نيز نسبيگرايي را با كمك مفاهيم مقابل با آن تبيين نموده و آن را مترادف

با انكار مبناگروي ،مطلقگرايي يا واقعگرايي يا عينيگرايي يا كليت و جهانشمولي و يا
وحدت معرفت ) (Monismدانستهاند )عارفي ،١٣٨٣ ،صBaghramian & /٥٨

.(Carter, 2016, p.3

 .٤در برخي آثار نيز تلاش شده است افزون بر تبيين خودِ مفهوم نسبيت ،جزئيات


اين اصطلاح در برابر كثرتگرايي ) (Poluralismقرار ميگيرد و بهطبع ،به دليل تنوع اقسام

كثرتگرايي ،معاني گوناگون ميپذيرد.

تحليلي بر مفهوم نسبيگرايي معرفتي )چيستي ،اقسام و محل نزاع(

 .١برخي از پژوهشگران به تأسّي از پروتاگوراس و مشابه با قول مشهور او سخن

دقيقتري از موضع نسبيگرايانه تشريح شود ).(Siegel, 1987, p.6

چنانكه مشاهده ميشود ،اين نوع از تعاريف جامع انواع قبلي بوده و تلاش كردهاند

اقسام و گونههاي متنوع و متفاوت نسبيگرايي معرفتي را پوشش دهند؛ لذا در خلال
اين تعاريف ،هم به موضوع »صدق« اشاره شده است ،هم به موضوع »توجيه« و
»عقلانيت« و وجود معيارهاي ارزيابي مختلف .به علاوه در اين تعاريف ،برخي از

٣٠

مفاهيم مقابل با نسبيگرايي يادآوري شده و نسبيبود ِن معرفت در قياس آن با »افراد و

اشخاص« و »جوامع و فرهنگها« ،بهطور همزمان تذكر داده شده است .اشكال اين
تعاريف آن است كه ميان مفهوم محوري و اساسي تشكيلدهندة نسبيگرايي و لوازم و
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توابع آن تمايز نميگذارند.

ب( تحليل مفهوم نسبيت
براي فهم دقيق و كامل نسبيگرايي معرفتي لازم است نخست مفهوم »نسبيّت«
) (Relativityتحليل شود و ملاك روشن و ثابتي براي نسبيبودن معرفت تعيين گردد

تا بتوان بر اساس آن ،نظريات نسبيگرايانه و اقسام آن را تشخيص داد.
 .١طرفين نسبيت
بيشك »نسبيت« ،مفهومي طرفيني است كه تحقق آن بدون وجود دو طرف مجزا،

ممكن نخواهد بود .حتي اگر فرض كنيم در وضعيتي خاص ،يكي از طرفين ،وجود
مستقلي از طرف ديگر نداشته و كامل ًا وابسته و متعلق به آن باشد )مانند آنچه در مفهوم

اضافة اشراقي با آن روبهروايم( ،باز هم براي سخنگفتن از نسبت ميان دو طرف،
چارهاي جز در نظر گرفتن وجه تمايز و اختلاف طرف مستقل با طرف وابسته وجود
نخواهد داشت.

براي اشاره به طرفين نسبيت ،مفاهيم و اصطلاحات مختلف و متنوعي از سوي

پژوهشگران به كار رفته است ،ازجمله اينكه طرف »منسوب« را كه در قياس با طرف
ديگر داراي صفت نسبيت است «Object» ،يا » «Henomenonخوانده و طرف

»منسوباليه« را كه نسبيت ،در قياس با آن تبيين ميگردد «Context» ،يا »«Parameter

يا » «Domainsناميدهاند ).(Baghramian & Carter, 2018, p.2
در اينجا براي سهولت كار ،از دو اصطلاح »موضوع نسبيت« ) Subject of

 (Relativityو »محور نسبيت« ) ،(Axis of Relativityبه ترتيب براي اشاره به طرف
»منسوب« و »منسوباليه« استفاده خواهد شد؛ زيرا -چنانكه در ادامه روشن خواهد

شد -امر منسوب همان موضوعي است كه مفهوم »نسبيبودن« بر آن حمل ميگردد و
امر »منسوباليه« ،محور و مبناي تغييراتي است كه در موضوع حاصل ميشود.
 .٢ملاك نسبيت )وابستگي(

٣١

بايد توجه كرد كه نسبيت ميان دو شيء ،ميتواند رابطهاي دوسويه باشد؛ يعني هر دو
حالتي داشته و طرف ديگر ،خالي از آن باشد؛ ازاينرو پرسش اصلي اين خواهد بود كه
افزون بر حصول دو طرف ،چه »ملاك« ديگري براي تحقق نسبيت لازم است .به بيان
ديگر ،در چه صورت ميتوان گفت كه يك شيء )مثل ًا الف( در قياس با شيء ديگر
)مثل ًا ب( نسبي است ،اما شيء دوم )ب( در قياس با شيء اول )الف( نسبي نيست؟

از روشنترين تبيينهاي نسبيت آن است كه گفته شود هر گاه با دو شيء روبهرو

شديم كه تغيير يا تفاوت يكي از آنها ،باعث تغيير يا تفاوت ديگري ميگردد ،ميتوان
آن متغير وابسته را در قياس با متغير مستقل» ،نسبي« ناميد ).(Swoyer, 2015, pp.2-3
بدين ترتيب ملاك نسبيبودن شيء» ،وابستگي« آن به شيء ديگر خواهد بود ،بهگونهاي

كه تغيير شرايط امر مستقل ،به ايجاد تفاوت در )دستكم( برخي شرايط آن شيء منتهي
شود ).(Baghramian & Carter, 2018, p.2

بنابراين ميتوان گفت كه مفهوم بنيادين دخيل در تحقق نسبيت ،وابستگي يك
متغير ) (Variantدر برخي از شرايط خود به متغير ديگر است .به سخن ديگر ،ملاك
نسبيت را بايد تأثير شرايط مختلف يك متغير ،در تعيين شرايط متغير ديگر دانست .البته
روشن است در اينجا مراد از »تغيير« و »متغير« ،معنايي عام است كه منحصر در تغييرات

زماني نيست .بنابراين معلوم ميشود كه در نسبيت از يك سو با وابستگي مواجه هستيم

تحليلي بر مفهوم نسبيگرايي معرفتي )چيستي ،اقسام و محل نزاع(

طرف داراي حالت نسبيت به يكديگر باشند يا اينكه تنها يكي از اين طرفين چنين

و از سوي ديگر با تأثير؛ نه به آن معنا كه دو ارتباط مجزا وجود داشته باشد ،بلكه بدين
معنا كه ارتباط طرفين نسبيت به گونهاي است كه يك سوي آن وابستگي است و سوي

ديگر آن تأثير .هرچند ممكن است نسبيت ،امري دوطرفه بوده و هر يك از اشيا از
جهتي به شيء ديگر وابسته بوده و از جهت ديگر مؤثر در آن باشند .البته اين موضوع

نسبيت است كه محل بحث و بررسي اصلي ميباشد و ازاينرو بايد »وابستگي« را ملاك
٣٢

اصلي نسبيت معرفي كرد.
 .٣ارزشها و عناصر نسبيت
با دقت بيشتر در ارتباط ميان موضوع و محور نسبيت ،روشن ميشود كه تحت هر يك
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از آنها ،مفهوم ديگري نيز مندرج است كه بايد بررسي شود؛ زيرا هم موضوع نسبيت و
هم محور آن ،ناگزير بايد داراي حالتها ،شرايط و گونههاي مختلف و متفاوتي باشند
كه تحقق هر يك از آن شرايط در محور نسبيت ،موجب تعين حالت ويژه و مؤلفة
خاصي در موضوع نسبيت ميشود.

براي نمونه فرض كنيم كسي مدعي شود كه اخلاق در قياس با تاريخ ،امري نسبي

است .اين ادعا بدان معناست كه اولاً ،تاريخ به عنوان محور نسبيت ،داراي دورههايي

است كه بنا به فرض تحقق هر دوره ،وضعيت خاصي براي اخلاق پيش خواهد آمد و
بنابراين بايد در ذيل مفهوم تاريخ ،به متغير »ادوار« تاريخي توجه كرد .ثاني ًا ،در ادعاي
يادشده ،اخلاق داراي صفت يا حكم يا كيفيت است كه ميتواند با فرض هر دورة

تاريخي ،متفاوت باشد؛ مانند خير يا شر ،خوب يا بد ،زشت يا زيبا ،بايد يا نبايد ،حُسن

يا قُبح و . ...در برخي تعاريف نسبيت ،نكتة گفتهشده بهخوبي مورد توجه واقع شده و

افزون بر موضوع و محور نسبيِت ،وجود ارزشها و عناصر متغير در ذيل هر يك از آنها
نيز تحليل گرديده است ).(Hales, 2011, p.16
به نظر ميرسد بهترين و مناسبترين واژة فارسي براي اشاره به متغيرهاي ذيل

موضوع و محور نسبيت ،به ترتيب كلمههاي »عناصر« و »ارزشها« باشد؛ چنانكه گفته
شود محور نسبيت داراي عناصري است كه تعيين و تعين هر يك از آن عناصر ،موجب

تشخيص و تشخص يكي از ارزشهاي ممكن براي موضوع نسبيت ميشود *.به بيان
ن مختلفي دارد كه ترجيح و ترجح آنها به عناصر
ديگر موضوع نسبيت ،ارزشهاي ممك ِ

متفاوت محور نسبيت وابسته است؛ بنابراين در تحليل نسبيت لازم است كه به چهار

مفهوم توجه شود و مصاديق آنها بررسي گردد :موضوع نسبيت ،ارزشهاي آن ،محور

نسبيت و عناصر آن .ميتوان اجزاي اصلي نسبيت را به ترتيب زير نمايش داد:

٣٣

براي شناخت دقيق نسبيگرايي معرفتي ،لازم است نخست نگاهي مختصر به گونهها،
اقسام و طبقهبنديهاي مفهوم نسبيگرايي به معناي عام داشته باشيم ،سپس به كمك
تحليل دقيقي كه در سطرهاي پيشين از مفهوم نسبيت ارائه شد ،طرفين نسبيگرايي
معرفتي شناسايي شود و ملاك متمايز و روشني براي آن به دست آيد.
به دليل تنوع فراوان رويكردهاي نسبيگرايي در زمينههاي مختلف و با وجود
* البته در تبيين هِيلز اصطلاح »ارزش« براي متغيرهاي ذيل محور نسبيگرايي به كار رفته و از متغيرهاي

ذيل موضوع ،با عنوان »مشخصات« ياد شده است .ازآنجاكه در مقام جعل اصطلاح نميتوان مناقشه

كرد ،ايرادي بر اصطلاحات نوشتار حاضر وارد نخواهد بود و چنانكه توضيح داده شد ،به نظر ميرسد
استفاده از دو عبارت عناصر و ارزشها در اين زمينه مناسبتر خواهد بود.

تحليلي بر مفهوم نسبيگرايي معرفتي )چيستي ،اقسام و محل نزاع(

ج( اقسام نسبيگرايي )بالمعنيالأعم(

تلاشهاي فراوان پژوهشگران براي طبقهبندي كامل و مناسب نسبيگرايي ،چنين هدفي
صعبالوصول و دشوار مينمايد .اما در مجموع ميتوان گفت كه براي تقسيمها و

طبقهبنديهاي نسبيگرايي ،از سه حال خارج نيست :يا عبارت از موضوع نسبيت است
يا محور آن و يا حوزهها و زمينههاي فكري بروز و تكوّن دعاوي نسبيگرايانه .در اينجا

تقسيمات نسبيگرايي بر اساس موضوع و محور بهاجمال مرور ميشود و در ادامه به
٣٤

حوزهها و زمينههاي بسيار متنوع مربوطه اشاره خواهد شد.

در آثار مختلف ،امور متعدد و گوناگوني موضوع نسبيت معرفي شده يا بر اساس

آنها به طبقهبندي »موضوعمحور« نسبيت اقدام شده است .ازآنجاكه برخي از اين موارد
بهار  /١٣٩٨شمارة /٧٧رضا محمدزاده ،مهدي دوستان

متباين نبوده و همپوشاني مفهومي يا مصداقي با هم دارند و نيز با توجه به اينكه
درخصوص ترجمة بعضي از آنها به زبان فارسي اختلافنظر وجود دارد ،به نظر ميرسد

بهتر است صرف ًا به ذكر عناوين انگليسي آنها پرداخته و از ورود به مباحث مذكور كه ما
را از هدف اصلي باز خواهد داشت ،پرهيز كنيم .با اين مبنا ميتوان به موارد زير به
عنوان موضوعات نسبيگرايي اشاره كرد:

Concepts, Beliefs, Perceptions, Epistemic Appraisals, Ethics,
Semantics, Practices, Truth, Reality, Cognitive Norms, Rationality,
Logic, Moral Values, Aesthetic Values, Thoughts, Epistemic Models,
Propositions Expressing Personal Preferences, Epistemic Standards,
Knowledge Claims, Worldviews, Ontologies, Systems of Belief…..

كامل ًا روشن است كه ميتوان اين موارد را در دستههاي اصليتر طبقهبندي كرد .به
همين دليل ،صورتبنديهاي متفاوت و البته مشابهي از اين امور ارائه شده است .با
توجه به تنوع موارد يادشده ،شايد عامترين تقسيم مربوط به موضوعات نسبيگرايي را
بتوان در ارجاع آنها به چهار قسم اصلي يافت :نسبيگرايي وجودشناختي،

ارزششناختي ،معناشناختي و معرفتشناختي )Harre and Krausz, 1996, pp.32-

 .(33در قسم اول ،امر وجودي مانند مراتب و لايههاي مختلف واقعيت نسبي قلمداد
ميشود .قسم دوم ناظر به نسبيت هنجارهايي مانند اخلاق است .در قسم سوم از نسبيت

سمانتيك و معناشناختي امور ،فارغ از جنبة معرفتي و حكايتگري خارجي آنها سخن

گفته ميشود .قسم آخر نيز معرفت و جنبههاي محاكات و دلالي امور معرفتي مانند
صدق و توجيه را موضوع نسبيت قرار ميدهد.

نكتة مهم در اين نوع تقسيم آن است كه هر نوع نسبيگرايي مرتبط با حوزة ادراك

و معرفت را يك قسم به شمار آورده است؛ چه اين نسبيت به موضوع صدق مربوط

باشد و چه برخاسته از نسبيدانستن موضوعهايي همچون عقلانيت ،توجيه ،تبيين و
امثال آن باشد .بنابراين مجادلات موجود دربارة تفاوت برخي از مفاهيم مرتبط با
حوزهي

ادراكات

)مانند

تفاوت

معرفتي

)،(Epistemic

معرفتشناختي
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) (Epistemologicو شناختي ) ،((Cognitiveدامنگير آن نخواهد بود؛ زيرا
و ،...همگي در نهايت ،مستلزم نسبيبودن شناخت و ادراك خواهد بود و لذا ميتوان
همة آنها را تحت يك قسم بررسي كرد.
از همين رو ،در ادامة اين نوشتار نيز ،عنوان عام »نسبيگرايي معرفتي« استعمال

خواهد شد؛ زيرا مفهوم اصطلاحي معرفتشناسي ،بهطور خاص بر بررسي توجيه
معرفت متمركز بوده و لذا بهكارگيري آن ،ممكن است موجب التباس شده و تنها بر

بخشي جزئي و خاص از نسبيت موضوع معرفت دلالت كند؛ بنابراين بايد گفت
نسبيگرايي معرفتي هر نوع نسبيتي را كه موضوع آن ادراك و شناخت انسان باشد ،در
بر ميگيرد ،فارغ از ارتباط آن با صدق يا توجيه ،معقوليت و. ...

دومين ملاك تقسيم نسبيگرايي را ميتوان در ذكر محورهاي مختلف نسبيت

جستوجو كرد .طبق بررسيهاي پژوهشگران ،به نظر ميرسد در مجموع بتوان موارد
زير را به عنوان محور نسبيت مد نظر قرار داد:

*

Individual’s viewpoints and preferences, Historical Epochs,
Cultures, Societies, Social groupings, Conceptual schemes,
Languages, Frameworks, Context of assessments, Taste parameters,
* در اين مورد نيز به دليل اختلاف ديدگاههاي موجود دربارهي ترجمه فارسي عبارات ،به ذكر عناوين
انگليسي اكتفا ميگردد.

تحليلي بر مفهوم نسبيگرايي معرفتي )چيستي ،اقسام و محل نزاع(

نسبيدانستن هر يك از مفاهيم صدق ،توجيه ،عقلانيت ،استانداردهاي معرفتي ،باورها

Historical Periods, Cognitive Architectures, Choices, Scientific
Frameworks, Religions, Genders, Races, Social Statuses, Theories,.. .

ميتوان اقسام كلي نسبيگرايي بر اساس محور نسبيت را در نسبيگرايي فردي،
تاريخي ،فرهنگي و مفهومي خلاصه كرد؛ چنانكه همة )يا دستكم بيشتر( موارد يادشده
را بتوان به يكي از چهار قسم اصلي تحويل كرد .محوريت فرد در اين تقسيم ،به معناي
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تأثير تفاوتهاي فردي )أعم از بدني و نفساني( است؛ مانند تفاوتهاي ژنتيكي ،سلايق

فردي و...؛ اما محوريت فرهنگ ،تفاوتهايي را كه در اجتماع افراد متكثر و فارغ از
نقش زمان به دست ميآيد ،مانند جامعه و جنسيت در نظر دارد .همين تفاوتهاي

اجتماعي با در نظر گرفتن زمان ،به معناي محوريت تاريخ خواهد بود؛ اما نسبيگرايي
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مفهومي معناي عامي در اين تقسيم دارد كه هر نوع نسبيت مبتني بر محور زبان،

چارچوب و شاكلة مفهومي ،مقولات ذهني ،تئوريها و ...در ذيل آن قرار ميگيرند؛

چنانكه برخي از محققان اين وجه جمع را در »وساطت يك امر ذهني و زباني ميان
انسان و جهان« دانستهاند )واعظي ،١٣٩٢ ،ص.(١٨١-١٨٠

اما اشكال اصلي كه در چنين تقسيمي رخ مينمايد ،نبود تباين ميان اقسام آن است.

ازجمله آنكه محوريت فرد در نسبيت ،در صورتي كه افراد داراي شاكلهها و مقولات
مختلف مفهومي باشند ،ميتواند با نسبيگرايي مفهومي همپوشاني داشته باشد .همچنين

نسبيگرايي مفهومي خود ،ميتواند در زمينة فرهنگ و تاريخ خاص اتفاق افتاده و از

اقسام آن به شمار آيد.

بايد اعتراف كرد ارائة طبقهبندي دقيق منطقي از محورهاي نسبيت كه داراي گسترة

بسيار عريض و متنوعي است ،كاري بس دشوار و طاقتفرساست؛ ازاينرو بهتر است
از ورود بيشتر و جزئيتر در اين موضوع خودداري كرده و به ذكر اين نكته بسنده نمود
كه نسبيگرايي معرفتي )كه موضوع آن ادراك و معرفت انسان است( ميتواند مُبتني بر
هر يك از محورهاي يادشده شكل بگيرد و منحصر به يك يا چند قسم از آن نخواهد
 نسبيگرايان جنسيت را امري فرهنگي ميدانند كه با تفاوتهاي بدني و مادي مرد و زن يكسان نيست
)ر.ك :چراغي كوتياني.(١٣٩٠ ،

بود .حوزههاي رشد و تكون نسبيگرايي معرفتي نيز چنان گسترده است كه حتي مرور
مختصر آن ،به پژوهشي مستقل نياز دارد؛ ازاينرو در اينجا از پرداختن به آنها صرفنظر
ميشود .البته در ادامه تنها نام برخي از مهمترين حوزههاي گفتهشده ذكر خواهد شد.

گاهي تفاوت گونههاي نسبيگرايي )افزون بر موضوعات ،محورها و حوزههاي آن(

در نوع ارتباط موضوع و محور جستوجو شده و بر اين مبنا دو نوع نسبيگرايي
»توصيفي« و »هنجاري« معرفي شده است ) .(Swoyer, 2015, pp.4-6نسبيگرايي
توصيفي صرف ًا ادعايي تجربي است كه از وجود تنوع و تكثر و تفاوت در معيارهاي

٣٧

سنجش و قضاوت ،باورها و اعتقادات ،هنجارها و ...گزارش داده و ميدهد .توجه و

داراي استانداردها و معيارهاي معرفتي و غيرمعرفتي متفاوت بوده و در نتيجه ،باورها،
احساسات و انگيزههايشان متفاوت است؛ اما نسبيگرايي هنجاري افزون بر توجه به اين
تفاوتها ،حاوي حكم و قضاوتي مستقل دربارة اين امور مختلف بوده و قائل به
همارزي و برابري غيرقابل داوري در ميان آنهاست .به بيان ديگر ،نسبيگراي هنجاري

معتقد است هر يك از نظامها يا محصولات معرفتي و غيرمعرفتي متنوع كه در

نسبيگرايي توصيفي گزارش شده است ،اعتبار يكسان و برابر داشته و ازاينرو ارزيابي
هر موضوعي تنها با پيشفرض گرفتن يكي از آن محورهاي نسبي و سنجشناپذير
ممكن خواهد بود و لذا موضوع ميتواند طبق يكي از آن محورها صادق و مقبول بوده
و بر اساس محور ديگر مردود باشد؛ هرچند هرگز نميتوان در ميان اين محورها دست

به انتخاب زد و يكي را بر ديگري ترجيح داد تا بر اين اساس ،صدق و كذب موضوع
نيز مشخص شود ) .(Ibidمشابه همين تقسيم دربارة كثرتگرايي معرفتي نيز قابل ارائه
است و اين مفهوم نيز ميتواند به شكلي توصيفي يا هنجاري تبيين شود ) See: Craig,

.(1998

آنچه موضوع مباحثات و اختلافهاي جدي و بنيادين فلسفي و غيرفلسفي است،

نسبيگرايي هنجاري ميباشد؛ زيرا اين نوع از نسبيگرايي است كه نتايج بسيار جدي

تحليلي بر مفهوم نسبيگرايي معرفتي )چيستي ،اقسام و محل نزاع(

تمركز اين نوع نسبيگرايي بر آن است كه افراد يا اجتماعات و فرهنگهاي مختلف

در زمينههاي مختلف داشته و قبول آن امكان غلتيدن در دام شكاكيت محض را به
وجود ميآورد .ضمن آنكه هيچ كسي در وجود تفاوتها و تنوعهاي بسيار در ادراكات

انساني ترديد ندارد؛ چه آنكه انكار چنين امري ،بيش از نشاندادن بلاهت و سفاهت
فرد ،دلالتي نخواهد داشت .بنابراين بايد توجه كرد كه نسبيگرايي معرفتي نيز تنها زماني

كه به صورت هنجاري مطرح شده و معرفتهاي ناسازگار ،متناقض و مخالف را همارز
٣٨

و يكسان تلقي كند ،محل نزاع موافقان و مخالفان خواهد بود.

د( چيستي نسبيگرايي معرفتي
طبق آنچه از تحليل مفهوم نسبيت به دست آمد ،براي شناخت نسبيگرايي معرفتي بايد
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ملاك ،موضوع ،محور ،ارزشها و عناصر نسبيت دربارة آن بررسي شود .همچنين با

توجه به توضيحات پيشين ،روشن ميشود كه نسبيگرايي معرفتي به معناي وابستگي
معرفت به امور ديگر خواهد بود؛ يعني تحقق ملاك نسبيت )وابستگي( دربارة موضوع
معرفت .در اينجا منظور از معرفت ،معناي عام آن است .هرچند توجه به اختلافها و

مباحث موجود در اين زمينه ،نشان ميدهد محل نزاع منحصر در معارف حصولي بوده
و علوم حضوري را در بر نميگيرد.

 .١ارزشهاي نسبيگرايي معرفتي

با مشخصشدن ملاك و موضوع نسبيگرايي معرفتي ،نوبت به بررسي ارزشها ،محور
و عناصر آن ميرسد .درخصوص ارزشها ،پرسش آنجاست كه وقتي گفته ميشود

ادراك و شناخت ميتواند بسته به برخي امور ديگر ،متفاوت باشد ،اين تفاوت در كجا

خود را نشان ميدهد؟ چه صفتي يا حكمي از معرفت است كه با تغيير در محور

نسبيت ،تغيير ميكند؟ و بهكلي تفاوت در محور نسبيت ،چه تفاوتي در معرفت ايجاد
مينمايد؟ با توجه به پسزمينة مباحث موجود دربارة نسبيگرايي معرفتي ،به نظر
ميرسد بايد پاسخ اصلي و اولية اين پرسشها را در صدق و كذب ادراكات يافت؛ زيرا
مسئلة اساسي و ادعاي اصلي نسبيگرايي آن است كه يك معرفت واحد ميتواند بسته
به عناصر مختلف محور نسبيت ،معتبر و صادق بوده يا نامعتبر و كاذب به شمار آيد.

البته مراد از واژة صدق در اين مباحث ،منحصر در تصديقات نبوده و به معناي عام
تطابق و اعتبار به كار ميرود و در نتيجه ميتوان آن را بهطور همزمان براي تصورات و

تصديقات استعمال كرد .تطابق تصورات بدين معناست كه در مواجهه حسي با شيء
خارجي ،ماهيت آن بهدرستي و كامل به ذهن منتقل شود و ماهيت متحد با وجود ذهني
با ماهيت متحد با شيء خارجي متفاوت نباشد.

اما نكتة مهم ديگري در اينجا وجود دارد كه بايد در نظر گرفته شود :چنانكه

ميدانيم ،اغلب معرفتشناسان معاصر بهتبَع ديدگاه مشهور ،تعريف معرفت را داراي سه
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جزء -باور ،صدق و توجيه -دانستهاند؛ بنابراين ممكن است ادعا شود ارزش »توجيه«
»صدق« لحاظ شود .به بيان ديگر ،طبق تعريف سهجزئي معرفت ،نه تنها صدق و كذب
آن را ميتوان نسبي دانست ،بلكه موجهبودن يا ناموجهبودن معرفت نيز قابليت آن را
دارد كه امري نسبي قلمداد شود و بنابراين در شناسايي اقسام نسبيگرايي ،افزون بر
ارزش صدق ،بايد ارزش توجيه را نيز در نظر داشت .همين امر موجب شده كه معمولاً
ميان نسبيگرايي صدق و نسبيگرايي توجيه ،تفكيك صورت بگيرد و بهطور مجزا
بررسي گردند ).(Baghramian, 2004, pp.15-23

بررسي موضوعات معرفتشناختي به معناي خاص و ازجمله ارتباط ميان صدق و

توجيه ،مجال گستردهاي ميطلبد و از موضوع اين نوشتار خارج است؛ بنابراين در اينجا

براي آنكه از ارزش توجيه غفلت نشود و در عين حال از اطناب بيهوده و خروج از
موضوع پرهيز گردد ،عنوان و مفهوم »اعتبار« به جاي »صدق« ،تعريف شده و يكي از
ارزشهاي اساسي در بحث از نسبيگرايي قلمداد خواهد گرديد .مراد از اعتبار ،همان
واقعنمايي است؛ چنانكه هر نظريهاي كه دربارة واقعنمايي معرفت ترديد كند ،آن را

امري نامعتبر به شمار آورده است؛ زيرا آنچه در نهايت از معرفت انتظار داريم،

واقعنمايي است و بحث از صدق و توجيه و هر موضوع ديگري ،ناظر به حصول اين

تحليلي بر مفهوم نسبيگرايي معرفتي )چيستي ،اقسام و محل نزاع(

نيز يكي از ارزشهايي است كه بايد در بررسي نسبيگرايي معرفتي و در عرض ارزش

ارزش مهم در معرفت است .بنابراين ،ارزش اعتبار ،دو ارزش صدق و توجيه را
پوشش داده و أعم از آنها خواهد بود .بدين معنا كه معرفت معتبر ،معرفتي خواهد بود

كه همزمان داراي صدق و توجيه باشد ،اما اگر معرفتي دستكم يكي از اين موارد را
نداشت ،ارزش اعتبار را نيز از دست خواهد داد .معتبرنبودن معرفت نشان ميدهد يا از

خصوصيت صدق خالي است )فرض اول( يا توجيهات مناسب ندارد )فرض دوم(.
٤٠

بنابراين با اين تمهيد ،لوازم نظرية سهجزئي تعريف معرفت نيز رعايت شده و

هيچيك از نسبيگرايي صدق و توجيه مورد غفلت واقع نميگردند؛ هرچند مسائل و
مباحث مختلفي دربارة ارتباط ميان آنها وجود دارد كه در جاي خود لازم است توجه و
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بررسي شوند .بنابراين نخستين ارزش معرفت كه ميتواند مبناي تقسيم نظريات

نسبيگرايانه واقع گردد ،ارزش »اعتبار« است كه بر واقعنمايي معرفت دلالت دارد؛ همان
چيزي كه دغدغة اصلي و اساسي انسان دربارة ادراكات بوده و هدف غايي تلاشهاي
معرفتي انسان را تشكيل ميدهد .همچنين مفاهيمي مانند تبيين )،(Explanation

معقوليت و ...نيز كه نقشي در اعتبار و واقعنمايي معرفت داشته باشند ،همچون مفهوم
توجيه در ذيل ارزش اعتبار قابل بررسي خواهند بود.

از سوي ديگر ،بررسي حوزهها و مباحث مختلف نسبيگرايي معرفتي نشان ميدهد

گاهي نسبيبودن معرفت بر اين ادعا دلالت دارد كه اصل تحقق يك شناخت و ادراك
خاص يا مراتب ويژهاي از آن ،تنها در يك زمينه و فرهنگ خاص يا براي افراد ويژه
ممكن است و ازاينرو حصول برخي از انواع معرفت يا بعضي از مراتب آن وابسته به

فرد يا شرايط و فرهنگ خاص است؛ بنابراين ممكن است گاهي ارزشهاي متغير در

نسبيگرايي معرفتي ،اصل تحقق و حصول معرفت يا مراتب خاصي از آن باشد.

براي نمونه برخي از تفاسير نسبيت مفهومي دلالت بر اين امر دارند كه برخي از
 ممكن است گفته شود كه اين سخن تنها در صورتي پذيرفتني است كه ميان ديدگاههاي مربوط به

تبيين صدق ،به نظرية »تطابق« قائل شويم .با توجه به اينكه بررسي نظريات صدق ،مجالي گسترده
ميطلبد ،در اينجا بدون ورود به اين مباحث ،نظرية تطابق پيشفرض گرفته ميشود.

ادراكات تنها از طريق شاكلهها ،چارچوبها و نظامات مفهومي خاصي ميتواند به
دست آيد و ازاينرو تنها افراد و جوامعي كه از آن شاكلهها و چارچوبها و نظامات
بهرهمند بوده و توسط آنها ميانديشند ،امكان دريافت آن ادراكات را خواهند داشت
)سنكي ،١٣٨١ ،ص .(٦٠پس در مجموع ميتوان گفت در نسبيگرايي معرفتي با دو

ارزش اساسي روبهرو هستيم :ارزش »اعتبار« و ارزش »تحقق« .هرچند امكان فرض و
در نظر گرفتن ارزشهاي ديگر در اين زمينه از نظر عقلي محال نيست ،اما به نظر
ميرسد نظريات نسبيگرايانه عموم ًا مبتني بر همين دو ارزش هستند و ازاينرو به

٤١

تفصيل بيشتر و اطناب بيهودة مطلب وجود نيازي نخواهد داشت.

»ارزشها« ،متغيرهايي است كه تعين و تشخص آنها به عناصر محور نسبيگرايي وابسته
است؛ بنابراين ميتوان گفت همانگونه كه اعتبار و تحقق را به عنوان ارزشهاي
نسبيگرايانة معرفت ميشناسيم ،بياعتباري و تحققنداشتن نيز دو ارزش ديگر در
موضوع نسبيگرايي قلمداد ميشود .به بيان ديگر ،نسبيگرايي داراي چهار ارزش است

كه دوبهدو ،به محور آن وابستهاند :اعتبار و عدم اعتبار ،به علاوة تحقق و عدم تحقق.

اين سخن تعارضي با اين حقيقت ندارد كه از نظر معرفتشناختي ،ارزش ،معنايي ديگر
دارد كه با صدق ،واقعنمايي و كاشفيت از واقع ارتباط دارد و به همين دليل ،تنها اعتبار
و تحقق را ميتوان ارزش به شمار آورد و دو مفهوم مقابل آنها ،يعني بياعتباري و عدم

تحقق ،ضدارزش به شمار ميآيند .پس توجه به حوزة گفتوگو در اين باره لازم و
ضروري است؛ چراكه در حوزة معرفتشناسي تنها دو مفهوم اعتبار و تحقق ،ارزش
قلمداد ميشوند؛ درحاليكه در حوزة نسبيگرايي ،هر چهار مفهوم يادشده را ميتوان
ارزش ناميد.
 .٢محورها و عناصر نسبيگرايي معرفتي
برخلاف موضوع نسبيگرايي معرفتي ،سخن گفتن از محورهاي آن ،به دليل تنوع و تكثر
كار سادهاي نبوده و طبقهبندي آنها ذيل چند عنوان كلي دشوار به نظر ميرسد.

تحليلي بر مفهوم نسبيگرايي معرفتي )چيستي ،اقسام و محل نزاع(

توجه به اين نكته نيز ضروري است كه هنگام سخنگفتن از نسبيگرايي ،منظور از

به نظر ميرسد محورهاي متنوع نسبيگرايي را زماني ميتوان به درستي شناسايي و
طبقهبندي كرد كه ابتدا حوزههاي مختلف انديشة بشري كه نسبيگرايي معرفتي در آنها
تكوّن و رشد يافته است ،بررسي شده و سپس مشكلات حلنشدة موجود بر سر راه

تبيين »فرايند تشكيل معرفت« در اين حوزهها ،كه موجب بروز تمايلات نسبيگرايانه
شده است ،مورد بحث واقع گردد؛ اما حتي مرور اجمالي اين حوزهها نيز نيازمند

٤٢

چندين تحقيق مستقل است و در اينجا صرف ًا براي اشاره به گستردگي و تنوع آنها ،به
فهرست بسيار كلي زير بسنده ميشود:

نظريات سوفسطاييان و شكاكان ،فلسفة نقادي كانت ،منظرگرايي نيچه،
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پديدارشناسي ،ماترياليسم ديالكتيك ،فلسفة علم )مانند آراي پوپر ،كوهن ،كواين،

فايرابند( ،فلسفة زبان )بهويژه آراي ويتگنشتاين متأخر( ،نوميناليسم ،نسبيت مفهومي

)مانند آراي رورتي ،گودمن و پاتنم( ،هرمنوتيك فلسفي ،تاريخيگري )بهخصوص

نظريات گادامر( ،علوم اجتماعي ،ساختارگرايي ،جامعهشناسي معرفت ،انسانشناسي

نوين ،فمينيسم ،روانشناسي مدرن )بهويژه نظرية گشتالت( ،برخي از تفاسير عرفان
نظري ،برخي از تفاسير فيزيك كوانتوم ،منطق فازي ،نظرية احتمالات و سرانجام
نظريات غيرمبناگرايانة توجيه در معرفتشناسي.

بررسي مسائل و مشكلاتي كه بهطور عمومي يا به صورت خاص در برخي از اين

حوزهها وجود داشته و حلنشدن آنها سبب بروز و ظهور آراي نسبيگرايانه شده است،
در اين مجال نخواهد گنجيد؛ اما توجه مختصر به اين حوزهها و نسبيگرايي برآمده از

هر يك از آنها ،نشان ميدهد كه در مجموع با دو محور اساسي براي نسبيگرايي
معرفتي روبهرو هستيم :فاعلشناسا )يا انسان( و جهان؛ بنابراين با دو نوع نسبيگرايي
»انسانمحور« و »جهانمحور« مواجه هستيم؛ چنانكه گاهي گفته ميشود كه يك معرفت

واحد نسبت به بخشي از عالم معتبر و يا متحقق بوده و نسبت به بخشهاي ديگر آن،
معتبر نيست يا تحقق ندارد .گاهي نيز انسان به عنوان فاعلشناسا محور نسبيگرايي قرار

گرفته و ادعا ميشود كه معرفت ميتواند نسبت به برخي افراد متحقق يا معتبر باشد و

نسبت به افراد ديگر تحقق نيابد يا اعتبار نداشته باشد.
اما با توجه به اينكه انسان گاهي ممكن است موضوع شناسايي )مدرَك( باشد و

گاهي فاعل شناسا )مدرِك( ،براي پرهيز از اشكالهاي احتمالي برخاسته از سوءتعبير،
بهتر است به جاي سخنگفتن از محوريت »انسان« يا »جهان« ،تعبير محوريت »ذهن« يا

»عين« را به كار برده و دو نوع نسبيگرايي »ذهنمحور« و »عينمحور« را در نظر بگيريم
كه در مفهوم اول ،انسان به عنوان فاعلشناسا در نظر گرفته شده است و در مفهوم دوم،
به عنوان موضوع شناسايي.

٤٣

روشن است كه تقسيم محورهاي نسبيگرايي به ذهن و عين ،داراي جامعيت و

ذهنمحور ميتواند به صورت محوريت ذهن »نوع« انسان تبيين شود )مانند فلسفة
نقادي كانت كه شاكلههاي مشتركي براي ذهنهاي انسانها قائل است( و ميتواند با

محوريت اذهان »افراد« انساني توضيح داده شود )مانند ماترياليسم ديالكتيك كه در آن
هر ذهني خصوصيات ويژة ادراكي خود را دارد(.

بنابراين عناصر هر يك از محورهاي نسبيگرايي نيز روشن ميگردد؛ چنانكه در

نسبيگرايي ذهنمحور ،ميتوان ويژگيها و شرايط ذهن )افراد يا نوع( انسان را به
عنوان عناصر محور معرفي كرده و در نسبيگرايي عينمحور ،واقعيات عيني و اجزا و
مراتب و وجوه مختلف آنها ،تشكيلدهندة عناصر محور خواهند بود .بنابراين به بررسي

جداگانة عناصر نسبيگرايي معرفتي وجود نيازي نخواهد داشت.
 .٣تعريف نسبيگرايي معرفتي

بنا بر آنچه هنگام »تحليل نسبيت« گفته شد ،معلوم ميشود براي شناسايي و تعريف
كامل نسبيگرايي معرفتي لازم است كه اول ًا ملاك نسبيت يا همان مفهوم »وابستگي«
مورد توجه قرار گيرد و ثاني ًا طرفين و عناصر و ارزشهاي آن معرفي شوند؛ اما چنانكه

ديديم ،موضوع اين نوع از نسبيگرايي ،معرفت حصولي است و ارزشهاي آن شامل
»تحقق و عدم تحقق« و نيز »اعتبار و عدم اعتبار« ميشود .همچنين محورهاي آن را

تحليلي بر مفهوم نسبيگرايي معرفتي )چيستي ،اقسام و محل نزاع(

مانعيت بوده و همة اقسام آن را پوشش خواهد داد .البته بايد توجه كرد كه نسبيگرايي

»ذهن« و »عين« تشكيل داده و عناصر آن نيز امور مختلف ذهني و عيني است .بنابراين
ميتوان نسبيگرايي معرفتي را به عنوان »وابستگي معرفت حصولي در تحقق يا اعتبار
خود به ذهن يا عين« تلقي و تعريف كرد.

ميتوان اين تعريف را روشنترين ،مختصرترين و در عين حال ،كاملترين تعريف

ممكن براي نسبيگرايي معرفتي دانست كه بهطور همزمان به عناصر اصلي آن پرداخته
٤٤

است .ترجيح تعاريف دستة چهارم در بخشهاي قبلي نوشتار حاضر نيز ازاينرو بود كه
در آنها به ملاك نسبيت و موضوع و ارزشهاي آن بهطور همزمان )البته با توضيحاتي
بيشتر( اشاره شده بود.
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هـ( اقسام نسبيگرايي معرفتي
پس از تحليل مفهوم نسبيت ،تبيين ملاك و طرفين نسبيگرايي معرفتي و ارائة تعريف
مناسب آن ،ميتوان بهراحتي اقسام مختلف آن را شناسايي كرد؛ چنانكه ديديم،

نسبيگرايي معرفتي اول ًا داراي دو قسم خواهد بود كه به ترتيب ارزش اعتبار و عدم

اعتبار يا تحقق و عدم تحقق معرفت را وابسته به محورهاي گوناگون ميداند .قسم اول

را ميتوان نسبيگرايي »اعتبارگرا« ناميد و قسم دوم را نسبيگرايي »تحققگرا« .پس
نسبيگرايي از لحاظ ارزشهاي آن ،داراي دو قسم »اعتبارگرا« ) (Vilidity-Basedو
»تحققگرا« ) (Realization-Basedاست؛ همانگونه كه از نظر محورهايش ،دو قسم
»ذهنمحور« ) (Subject-Orientedو »عينمحور« ) (Object-Orientedداشت.

تركيب اين دو تقسيم ،چهار قسم را نتيجه ميدهد كه عبارتاند از :نسبيگرايي
ذهنمحور اعتبارگرا ،نسبيگرايي ذهنمحور تحققگرا ،نسبيگرايي عينمحور اعتبارگرا
و نسبيگرايي عينمحور تحققگرا.

و( محل نزاع
به نظر ميرسد آنچه در حوزة معرفتشناختي محل بحث بوده و ادعاي اصلي طرفداران
نسبيگرايي و مورد مخالفت ديگران است ،قسم اعتبارگراي ذهنمحور آن است .معناي

اين ادعا آن است كه يك معرفت واحد را نسبت به اذهان مختلف داراي اعتبار متفاوت
بدانيم و بنابراين با اموري مانند قياسناپذيري نظريات و نفي واقعنمايي آنها مواجه

ميشويم .بررسي دقيق و كامل اشكالهايي كه طرفين نزاع در موضوع نسبيگرايي

٤٥

معرفتي بر يكديگر وارد ميكنند ،در اين مجال نخواهد گنجيد .اما مرور اجمالي آنها

نشان ميدهد كه محل نزاع اصلي ،تنها قسم اخير -يعني نسبيگرايي اعتبارگرا-
مهمترين اشكال واردشده بر نسبيگرايي معرفتي كه البته با تعابير مختلفي به آن

اشاره ميشود ،آن است كه اگر ادعاي نسبيگرايي را بر خودش تطبيق دهيم ،دچار

تعارض خواهيم شد؛ زيرا نتيجة اين تطبيق ،نسبيبودن خو ِد نسبيگرايي است .تعابيري
مانند ناسازگاري و تعارض دروني ،استلزام تناقض ،خودانكاري و خودتخريبي )– Self

 ،(Refutationبر اين اشكال دلالت دارند كه امروزه بيش از همه ،از سوي توماس نيگل
مورد تأكيد قرار ميگيرد ) (See: Nagel, 1887, p.24و البته تقرير دقيق و در عين

حال سادة آن را ميتوان در عبارات پل بوقوسيان يافت ).(Boghossian, 2006, p.83

به وضوح پيداست كه اين نوع اشكالات ،وابستگي اعتبار معرفت به ذهن را هدف

قرار ميدهند و بس .مخالفان نسبيگرايي نيز وابستگي تحقق معرفت به اعيان يا اذهان
مختلف و نيز وابستگي اعتبار آن به اعيان متفاوت را انكار نميكنند .تقريب ًا بيشتر

فيلسوفان اذعان دارند كه تحقق معرفت براي همة اذهان و نيز در خصوص تمام ابعاد

 تنها اگر برخي از ادراكات بديهي يا معارف مربوط به معقولات ثانيه فلسفي يا منطقي را مشترك ميان
همة انسانها بدانيم و بپذيريم كه تمام اذهان بالفعل واجد اين شناختها هستند ،آنگاه نسبيگرايي

تحققگراي ذهنمحور نيز انكار خواهد شد؛ زيرا معناي آن تحقق غيرنسبي معارف مذكور براي اذهان

تحليلي بر مفهوم نسبيگرايي معرفتي )چيستي ،اقسام و محل نزاع(

ذهنمحور است.

واقعيت ممكن نيست و شرايط فردي و اجتماعي فاعلشناسا ،در تعيين پرسشهاي او و
معرفتهايي كه برايش به دست ميآيد ،تأثيرگذار است .نمونة روشن اين ديدگاه را
ميتوان در تأكيد بر قيد »بقدر الطاقة البشرية« در تعريف فلسفه ،ملاحظه كرد .همچنين

وابستگي اعتبار معرفت به آن وجه و مرتبهاي از واقعيت كه مورد ادراك قرار گرفته
است ،بر كسي پوشيده نيست؛ بنابراين تنها نسبيگرايي اعتبارگراي ذهنمحور محل
٤٦

بحث و اختلاف است و ساير اقسام نسبيگرايي مورد پذيرش عمومي هستند.

توجه به معناي مطلقگرايي نيز در اين زمينه راهگشا خواهد بود .ازآنجاكه

نسبيبودن ميتواند قيدي قلمداد شود كه بر معرفت افزوده ميشود ،رد نسبيگرايي به
بهار  /١٣٩٨شمارة /٧٧رضا محمدزاده ،مهدي دوستان

منزلة قبول مطلقگرايي خواهد بود و در نتيجه دستكم ميتوان چهار قسم مطلقگرايي

را )در برابر چهار قسم نسبيگرايي( تصور كرد .بنابراين ،با توجه به محل نزاع
پيشگفته ،مطلقگراناميدن مخالفان نسبيگرايي ،تنها بدين معنا خواهد بود كه آنها اعتبار
معرفت را وابسته به اذهان نميدانند؛ اما معاني ديگر مطلقگرايي ،الزام ًا مورد ادعاي آنان

نخواهد بود؛ هرچند گاهي به چنين ديدگاههايي متهم ميشوند.

نتيجه آنكه نفي نسبيگرايي معرفتي بدين معنا نيست كه معرفت از قيودي مانند

»امكان جهل به برخي از حقايق«» ،امكان خطا«» ،انحصار در يك فرد يا جريان فكري«
و» ،...مطلق« و رها قلمداد شود .اين معنا از اطلاق معرفت ،پذيرفتني نخواهد بود و تنها

معناي مقبول آن» ،رهايي معرفت از وابستگي به اذهان در اعتبار خود« ،است كه محل

نزاع نسبيگرايان و مخالفان آنهاست.

توجه به قسم عينمحور از نسبيگرايي نيز در اين نوشتار با هدف پرهيز از

سوءتفاهمات متقابل از نظر معناي مورد اختلاف از مطلقگرايي ،صورت گرفته است؛

زيرا اين سخن كه باور به مدعاي معرفتي ممكن است تنها دربارة برخي از ابعاد واقعيت
)مانند وجوه ،اجزا و مراتب مختلف آن( تحقق داشته باشد يا تنها نسبت به بعضي از آن
مختلف است .البته امكان پذيرش چنين معارف عام و بالفعلي در جاي خود قابل بحث خواهد بود و
البته بهيقين محل نزاع اصلي نسبيگرايان و مخالفان آنها نيست.

ابعاد ،معتبر باشد ،امري واضح و روشن است كه انكار آن بسيار بعيد مينمايد؛ اما
ازآنجاكه ممكن است مخالفان نسبيگرايي به معنايي از مطلقگرايي متهم شوند كه در
مقابل نسبيگرايي عينمحور قرار ميگيرد ،تفكيك ميان اقسام عينمحور نسبيگرايي با

اقسام ذهنمحور آن باعث تدقيق مسئله و محل نزاع خواهد شد؛ چنانكه ميتوان ادعا

كرد كه مخالفان ،نسبيگرايي عينمحور را ميپذيرند و در نتيجه به معناي باطل
مطلقگرايي قائل نيستند؛ هرچند به دلايلي )كه در جاي خود لازم است بررسي شود(،

منكر نسبيگرايي ذهنمحور )آن هم تنها قسم اعتبارگراي آن( هستند.

٤٧

همين تفاوت معنا را بايد دربارة مفاهيم ديگري كه اغلب در مقابل نسبيگرايي قرار

معرفت« ) (Monismو ...محل نزاع است كه در برابر نسبيگرايي اعتبارگراي
ذهنمحور قرار داشته باشد؛ اما ساير معاني احتمالي اين اصطلاحات ،خارج از موضوع
بحث نسبيگرايي بوده و الزام ًا مورد ادعاي مخالفان نيست.

نتيجهگيري
تفاوت ميان اقسام نسبيگرايي ،باعث پيچيدگيها و سوءتفاهمهايي دربارة اعتبارسنجي
نسبيگرايي شده است؛ زيرا از سويي ،اقسام مقبول نسبيگرايي و مصاديق مختلف آن
در حوزههاي مختلف ادراكات انساني ،پذيرش آن را آسان ميكند و شواهدي را به

دست طرفداران نسبيگرايي ميدهد تا به شيوة مستدل و با ارائة شواهد عيني ،از آن

دفاع كنند و بر مخالفان خرده بگيرند .از سوي ديگر ،قسم نامقبول نسبيگرايي ،پذيرش
آن را با مشكل روبهرو كرده و با توجيه سخن مخالفان ،موجب فراموشي اقسام معقول
و مقبول ميشود.

با توجه به تأثيرات بسيار مهمي كه نسبيگرايي در عرصههاي حيات عملي و نظري

انسان بر جاي ميگذارد ،لازم است كه طرفين نزاع پيش از هر چيز ،به معنايي كه از آن
دفاع ميكنند ،توجه نموده و اقسام مختلف نسبيگرايي را از هم تفكيك نمايند؛ ازاينرو
موارد زير بايد به دقت مورد توجه قرار گيرد و پيش از تعيين تكليف دربارة اين موارد،

تحليلي بر مفهوم نسبيگرايي معرفتي )چيستي ،اقسام و محل نزاع(

ميگيرند ،مورد توجه قرار داد .تنها معنايي از »واقعگرايي«» ،عينيگرايي«» ،وحدت

هر گونه گفتوگويي مبتني بر بدفهمي طرفين از موضع مقابل خود بوده و به نتيجه
نخواهد رسيد:
 دلايل نسبيگرايان ،كدام قسم را تبيين و توجيه ميكند؟
 اشكالات مخالفان )مانند خودتخريبي و لزوم شكاكيت( ،بر كدام قسم از
نسبيگرايي وارد است؟

٤٨

 اقسامي از نسبيگرايي كه مورد توافق طرفين هستند و نيز اقسامي كه
محل نزاع ميباشند ،كداماند؟

 كدام معاني واقعگرايي ،مطلقگرايي ،عينيگرايي و ...مورد ادعاي مخالفان
بهار  /١٣٩٨شمارة /٧٧رضا محمدزاده ،مهدي دوستان

است؟

 كدام معاني واقعگرايي ،مطلقگرايي ،عينيگرايي و ...لوازم باطلي مانند
خشونت و استبداد دارد؟

 معناي مورد ادعاي واقعگرايي ،مطلقگرايي ،عينيگرايي و ...با كدام قسم
از نسبيگرايي تقابل دارد؟
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