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چكيده
با مرور برخي آثار به نظر ميرسد ،طرد اثباتگرايي در علوم انساني و يا هرگونه سخني از تكثرگرايي و

بوميگرايي ،فروافتادن در دام نسبيگرايي دانسته شده است .خاستگاه اين ديدگاه را ميتوان عدم توجه
به معاني مختلف نسبيگرايي دانست؛ نسبيگرايي عموماً به عنوان مفهومي عام در نظر گرفته ميشود كه

٥

ريشه در شكاكيت سوفسطائيان داشته و مابعداثباتگرايان آن را در ساحتهاي گوناگون بازتوليد

كردهاند؛ بهطوريكه انسان ،معيار همه چيز بوده و در غياب حقيقت مطلق ،ملزومات معرفت از فردي
ل واحد نبوده و
آن خواهد شد .دقت در ابعاد مسئله ،روشنگر اين مطلب است كه نسبيگرايي يك ك ّ

داراي اقسام گوناگوني است .با تتبّع بيشتر اين نتيجه حاصل ميشود كه آنچه مشهور به نسبيگرايي
است ،در برخي موارد اساس ًا دچار اشتراك لفظي با نسبيگرايي به معناي افراطي آن گشته و در برخي

موارد اعتقاد به چنين آموزهاي نه تنها فرو افتادن در شكاكيت نيست ،بلكه معقول و از نظر

معرفتشناختي بلااشكال نيز بهنظر ميرسد .نگارندگان با تفكيك و تبيين انواع نسبيت ،سعي نمودهاند
همة انواع نسبيگرايي قابل تصور در علوم انساني را در مدل مطلوب پيشنهادي عرضه نموده و هر كدام

را از حيث معرفتشناختي ارزيابي نمايند.
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ارزش معرفتشناختي انواع نسبيگرايي

به فرد ديگر كامل ًا تغيير مييابد؛ تا جايي كه قياسناپذيري پارادايمها و عدم امكان گفتوگو ثمرة طبيعي

مقدمه
نسبيگرايي ) (Relativismتقريباً در هر حوزهاي از مباحث علوم انساني جاي پا دارد.
بسياري از انواع نسبيگرايي در انسانشناسي ،جامعهشناسي ،مطالعات فرهنگي و حقوق

بشر خود را نشان ميدهند .جايگاه موضوع نسبيگرايي در مباحث معرفتشناسي و
٦

تبعات نظري آن بر كسي پوشيده نيست ،بهخصوص اينكه در سالهاي اخير و به دنبال

تغييرات اساسي در فلسفة علم ،گسترة نظريات و مطالبي كه به نوعي پا در دام
نسبيگرايي گذاشتهاند ،بسيار وسيعتر نيز شده است.

دلايل و زمينههاي فلسفي و جامعهشناختي گوناگوني در شكلگيري نسبيگرايي

تابستان  /١٣٩٨شمارة /٧٨عليرضا حدادي ،مهدي حسينزاده يزدي

مؤثر هستند كه ميتوان آنها را ذيل دو زمينة كلان معرفتي و غيرمعرفتي جاي داد:

خاستگاههاي معرفتي ،فارغ از زمينههاي اجتماعي ،منحصر ًا به واسطة اعتقادات علمي و
انديشهاي ،افراد را به سمت نسبيگرايي متمايل كرده است؛ در صورتي كه خاستگاههاي
غيرمعرفتي ناظر به آن دسته از شرايط اجتماعي و سياسي است كه باعث گرايش به
نسبيانديشي شده است.

شكاكيت يونان باستان ،ناكامي پوزيتيويسم منطقي در به دست دادن مبناي عام و

تجربي براي فلسفه )فرشته صنيعي ،(١٣٨٨ ،نظرات انديشمندان مؤثري همچون نيچه،
ويتگنشتاين متأخر ،هيدگر ،تامس كوهن ،هيوم ،پيرس و همچنين تأثير مكتب فكري

مابعداثباتگرايي با نفي كليت و جامعيت هرگونه انديشه و انكار حقيقت ثابت و عيني
)عارفي ،(١٣٨٣ ،از جمله زمينههاي معرفتي اعتقاد به نسبيگرايي است؛ و دلايلي همچون

تغيير معناي عقلانيت و استدلال ،مقابله با واقعگرايي خام ،تأثير جهان غيرعلم بر جهان
علم )بهزادي ،(١٣٩٠ ،رويدادهاي سياسي -اجتماعي پايان قرن بيستم ،همچون اوج

گرفتن اتهام نژادپرستي ،تعصبات فرهنگي و جنسيتي به علم )فرشته صنيعي،(١٣٨٨ ،
افول عصر استعمار و ظهور گرايشهاي مليگرايانه و تأكيد بر هويتهاي فرهنگي
مستقل غربستيزانه )همان /ويليامسون /١٣٩٤ ،سرل (١٣٩٥ ،و خاستگاه ديني همچون

عدم امكان گفتوگوي فراديني و تفكيك عقل ديني از غيرديني )عشاقي اصفهاني،١٣٨٤ ،

ص /٥٥اسلامي و بياني /١٣٩٠ ،ميرباقري (١٣٨٩ ،ازجمله خاستگاههاي غيرمعرفتي اعتقاد
به نسبيگرايي بودهاند.

در نگاهي ساده ،نسبيگرايي صورتي از رابطة ) y=f(xاست كه در آن  xمتغير

مستقل بوده و  yمتغير وابسته است .گونههاي مختلف نسبيگرايي زماني پديد ميآيند

كه بهجاي  xو  ،yوجوه مختلفي قرار داده شود؛ بهطورمثال فهم ،معرفت ،ارزشگذاري
و حتي واقعيت ميتواند  yباشد و زبان ،فرهنگ و تاريخ ميتواند بهجاي  xقرار داده
شود )(Swoyer, 2003؛ درحاليكه در واقعگرايي خام y ،معرفت و  xواقعيت بوده و

٧

معرفت تابع صِرف واقعيت است ،بايد توجه نمود كه در قطب مخالف ،اگر ادراك به

از ضدواقعگرايي ) (Anti Realismاست ) .(Craig, 1998, p.7318انواع معتدلتر
نسبيت را نيز ميتوان نوعي از واقعگرايي انتقادي ) (Critical Realismدانست.
بهطوريكه ادراك يا معرفت از طريق واسطههاي معرفتشناختي -همچون زبان و

فرهنگ -به واقعيت وابستگي دارد )عارفي.(١٣٨٢ ،

تعاريف ارائه شده براي نسبيگرايي با ابهامات اساسي روبرو بوده و معمول ًا تفاوتي

ميان اقسام آن در تعريف در نظر گرفته نميشود .اما با عنايت به توضيح قبل ،شايد
بتوان در حالت كلي ،نسبيگرايي را به مثابة عينكي دانست كه به واسطة زمينههاي

تاريخي بر چشم فرد نصب شده و جهان را متناسب با سنتهاي خود مشاهده و ادراك
ميكند .اين عينك با تغيير متغير مستقل ،تغيير كرده و به نوعي كامل ًا متفاوت ،متغير

وابسته را اعمال ميكند.
براي نمونه نسبيگرايان معرفتي معتقدند ،اينكه يك گزاره ،معرفتي عقلاني به
حساب آيد يا خير ،وابسته به زمينههاي تاريخي ،فرهنگي ،زباني ،جامعه ،پارادايم فكري

و ...تغيير ميكند؛ لذا نميتوان نوع استدلال سنتي دوران باستان ،مانند اعتقادات

اساطيري مابعدالطبيعه يا فيزيك ارسطو را غيرعقلاني و تنها اعتقادات معاصر همچون
اثباتگرايي يا فيزيك اينشتين را عقلاني دانست؛ يا نسبيگرايان اخلاق معتقدند،
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هيچ وجه تابعي از واقعيت نباشد ،نيرومندترين شكل نسبيگرايي رخ ميدهد كه نوعي

گزارههاي ثابت و فراتاريخي اخلاقي وجود ندارد و اينكه يك گزاره يا عمل ،اخلاقي
باشد يا خير ،وابسته به متغيرهاي مشابه ،تغيير ميكند.

ل واحد بوده و تمام
پرسش اصلي مقاله پيشرو آن است كه آيا نسبيگرايي يك ك ّ

انواع آن با ايرادهاي معرفتشناختي روبرو هستند؟

پيجوييها و تتبعات نگارندگان در منابع ،نشاندهندة آن است كه بيشتر

٨

دستهبنديهاي موجود ،پاسخ مناسبي براي اين پرسش نداشته و تفكيك ايشان كمك
شاياني در مسير فهم ارتباط انواع و تفكيك نوع مردود– داراي ايراد معرفتشناختي -از

قسم معقول ،ضروري و بلا اشكال نخواهد كرد.
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خلط ميان آنچه مشهور به نسبيگرايي است با انواع نسبيگرايي مردود ،همواره

معضل بزرگي در ميان انديشمندان حوزههاي مختلف علوم انساني بوده است؛ چراكه
منتقدان بدون توجه به ظرافت اختلاف ميان انواع ،انتقاداتي را كه به نسبيگرايي افراطي
) (Radical Relativismوارد است ،بيدليل به ساير انواع وارد ميسازند )لگنهاوزن،

(١٣٩٤؛ لذا هدف اصلي مقاله ،توجه به اين نكته است كه نسبيگرايي داراي معنايي عام
نيست كه بتوان تمام انواع آن را با عينكي واحد نقد نمود و حتي اعتقاد به برخي انواع

آن نيز كامل ًا معقول به نظر ميرسد.

الف( انواع نسبيگرايي در منظر انديشمندان
انديشمندان مختلف ،دستهبنديهاي متنوعي براي نسبيگرايي ارائه نمودهاند كه در اين

مقاله مجال پرداختن به تمام آنها نبوده و تنها به ذكر برخي از مهمترين و جديدترين

اين دستهبنديها اكتفا ميشود.

كريس سوير ) (Chris Swoyerاز فيلسوفان روانشناسي شناخت ،يكي از

جامعترين دستهبنديها را در اين زمينه ارائه كردهاست .وي در اولين تفكيك ميان دو
نوع نسبيگرايي توصيفي و هنجاري )(Descriptive & Normative Relativism

تفاوت ميگذارد ).(Swoyer, 2003

وي سپس متغيرهاي وابسته و مستقل نسبيت را برميشمرد :متغيرهاي وابسته

نسبيت در نگاه سوير عبارتند از :مفاهيم مركزي ) ،(Central Conceptsباورهاي
مركزي ) ،(Central Beliefsادراك ) ،(Perceptionارزيابي معرفتي ،اخلاق ،معنا،

عمل ،صدق و واقعيت؛ همچنين متغيرهاي مستقل عبارتند از :زبان ،فرهنگ ،دوره
تاريخي ،معماري شناختاري دروني ) ،(Innate Cognitive Architectureانتخاب

) ،(Choiceچارچوبهاي علمي ) ،(Scientific Frameworksدين و همچنين

جنسيت ،نژاد يا موقعيت اجتماعي ) (Gender, Race or Social Statusو فرد ) The

.(Individual

٩

كروز و هرر ) (Harré and Krauszدر كتاب انواع نسبيگرايي ) (1996كه از

ميكنند :نسبيگرايي معناشناختي ،وجودشناختي ،معرفتشناختي ،اخلاقي و

زيباييشناختي ).(Harré and Krausz, 1996, p.24

بقراميان ) (Baghramianاز ديگر انديشمنداني است كه مورد ارجاع بسياري از

پژوهشگران اين حوزه بوده است .وي در كتاب نسبيگرايي ) (2004ابتدا نسبيگرايي

را به دستههاي سلبي/ايجابي تقسيم ميكند ،سپس در مقالة اخير خود )،(2015
نسبيگرايي را به فراگير/موضعي ) (Global vs. Local Relativismو بعد

ضعيف/نيرومند تقسيم ميكند .نسبيگرايي نيرومند ،معتقد است كه يك باور يا رأي
واحد ،ميتواند در يك زمينه )مانند فرهنگ ،چارچوب يا اظهارنظر( صحيح و در

ديگري غلط باشد؛ اما طبق نسبيگرايي ضعيف ،ممكن است باورها يا فتاوايي در يك
چارچوب صحيح باشند ،اما در ديگري اساساً قابلبيان يا دسترس نباشند
).(Baghramian, 2004, p.2

وي همچنين نسبيگرايي را به فرهنگي ،مفهومي ،صدق ،معرفتي ،اخلاقي و

نسبيگرايي جديد تقسيم ميكند .در اين ميان فقط توضيح نسبيگرايي جديد لازم است.
اين نوع نسبيت ،خارج از فضاي فلسفة زبان در سنت تحليلي رشد كرده و طرفداران
برجستهاي چون ماكس كلبل ) ،(Max Kölbelپيتر ليزرسون )،(Peter Lasersohn
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مراجع مهم در بحث انواع نسبيگرايي به شمار ميرود ،به پنج نوع نسبيگرايي اشاره

رايت ) (Crispin Wrightو بهويژه جان مك فارلين ) (John MacFarlaneدارند.

ق ) (Truth-Evaluableهر سخن به زمينهاي كه
از اين نظر ،وابستگي ارزش صد ِ

در آن بيان شده ،ادعايي واضح است .بقراميان ضمن طرح مثالي مدعي است ،زماني كه

شما ميگوييد »من خوشحالم« و من نيز چنين جملهاي ميگويم ،ممكن است نطق شما

درست و نطق من غلط باشد .در برخي موارد ،زمينة اظهارنظر ) Context of

١٠

 ،(Utteranceنقش تعيينكنندة مقصود ما از بيان جمله را بازي ميكند و اين وقتي

است كه بيان ،واضح نباشد؛ لذا هرمان و درير ) (Harman and Dreierمعتقدند،

عبارت »الف غلط است« ،تقريباً معادل گزارة »الف در نظام اخلاقياي كه من پذيرفتهام،
تابستان  /١٣٩٨شمارة /٧٨عليرضا حدادي ،مهدي حسينزاده يزدي

غلط است« ميباشد؛ لذا دو بيان »شكنجه خطاست« ،اگر در دو سيستم كامل ًا متفاوت

اخلاقي بيان شده باشند ،ميتوانند در ارزش صدق نيز متفاوت باشند.

هاوارد سنكي ) ،(Howard Sankeyاز فيلسوفان علم معاصر در مقاله »پنج روايت

از نسبيگرايي شناختي« ،دستهبندي خوبي از انواع نسبيگرايي ارائه ميدهد .وي معتقد
است ،نسبيگرايي شناختي داراي پنج نوع ،اعم از نسبيگرايي در عقلانيت ،صدق،
واقعيت و نسبيگرايي مفهومي و معرفتشناختي است.

به نظر سنكي ،امروزه تركيبي از روايتهاي مذكور بيشترين كاربرد را دارد كه

آميزهاي از نسبيگرايي در عقلانيت ،صدق و مفهومي است كه از طرفي قياسناپذيري را

برتافته و از طرف ديگر وجود واقعيت مستقل از ذهن را ميپذيرد ) Sankey, 1993,

.(pp.106-111

همچنين پژوهشگران ديگري چون تامس كارسون )Carson, 1999, p.162-

 ،(168جك دانلي ) ،(Donnelly, 1998, p.33شهيد مطهري) مطهري ،١٣٨٦ ،ج،١

ص /١٨٢همان ،ج ،٢ص ،(٤٩بابك احمدي )احمدي ،١٣٧٧ ،ص ،(٩آيتالله جوادي آملي

)جوادي آملي ،١٣٨٦ ،ص (٧٨-٧٥و همچنين شارحان )پارسانيا ،١٣٨٨ ،ص/١٠٦-٩٩

خسروپناه ،١٣٨٩ ،ص (٨نيز در آثار خود به اقسامي از نسبيت اشاره كردهاند ،كه به دليل

تكرار ،تنها به ذكر شاخههاي اصلي اكتفا شده است.

بايد توجه نمود كه دستهبنديهاي اشارهشده ،از پرارجاعترين دستهبنديهاي
موجود در بحث انواع نسبيگرايي هستند؛ لذا از نكات مفيدي همچون تقسيم از حيث
گستره ،دورة تاريخي و توصيفي-هنجاري در مدل مفهومي پيشنهادي بهره گرفته شده

است ،اما در ادامه بهطور اجمالي به برخي انتقادات كه به اين دستهبنديها وارد است،

اشاره ميشود.

براي نمونه اكثر قريب بهاتفاق انديشمندان ،از دقت نظر تفكيك ميان نسبيگرايي و

نسبتانديشي فروگذار كردهاند؛ همچنين گاهي به عنوان نسبيگرايي راديكال ،با تمام

١١

انواع نسبيگرايي مواجه شدهاند و نگاهي طيفي به اين موضوع نداشتهاند؛ در برخي
مانند نسبيت فرهنگي ناظر به متغير مستقل است و كارآيي چنداني در تمييز انواع ندارد،

ليكن ميبينيم كه بقراميان ،كارسون ،دانلي و ...به عنوان يك نوع بدان اشاره نمودهاند.
هيچ اثري از نسبيت مفهومي در دستهبندي اكثر انديشمندان مشاهده نميشود .همچنين

اكثراً ،فقط در سطح كلان دستهبندي نمودهاند و از دقت جزئي خودداري نمودهاند.

ب( مدل مفهومي پيشنهادي در مورد انواع نسبيگرايي
با بررسي انواع دستهبنديهاي مطرحشده ،جاي خالي نظام جامعي براي پوشش تمام

انواع نسبيگرايي به چشم ميخورد .مدلي كه در ادامه ارائه خواهد شد ،علاوه بر
بهرهمندي از ظرفيت دستهبنديهاي مطروحه ،با نوآوري در استنتاجي استقرايي ،سعي
نموده اقسام گوناگون را در جايگاه خود نشانده و از نظر معرفتشناختي ارزيابي نمايد.

از آنجاكه مقصود مقاله ،علاوه بر ارائة تقسيمي كاربردي از اقسام نسبيگرايي ،تبيين
امكان نسبيت بدون ايراد معرفتشناختي– كه اشكالات نسبيگرايي افراطي به آن وارد
نباشد -نيز هست ،بدين منظور ،كافي است كه چنين تبييني براي چندگونه از
نسبيگرايي انجام گيرد.
تفكيك نسبتگرايي از نسبيگرايي

ارزش معرفتشناختي انواع نسبيگرايي

موارد حتي تعريف درستي از انواع نسبيگرايي ارائه نكردهاند .انواعي از نسبيگرايي،

در اينجا مهمترين نكته آن است كه برخي از آنچه اصطلاح ًا تحت عنوان نسبيگرايي
خوانده ميشود ،اساس ًا از موضوع بحث نسبيگرايي خارج است و در تبيين دقيق

ك لفظي بوده كه سبب خلط مباحث شدهاست.
مفاهيم مشخص ميشود كه اين اشترا ِ

نسبيت منظر عالِم :بهمعناي شناخت محدود

١٢

نسبتگرايي:
آنچه مشهور به
نسبيگرايي است

نسبيگرايي نيست
نسبيگرايي معرفت

نسبيت متعلَق معرفت :بهمعناي رابطهمندگرايي
نسبيت سير پيدايش معرفت :مقام گردآوري

تابستان  /١٣٩٨شمارة /٧٨عليرضا حدادي ،مهدي حسينزاده يزدي

شكل  .١اقسام آنچه مشهور به نسبيگرايي است

 .١نسبتگرايي
با توجه به آراء و انديشههاي متفكران علوم مختلف ،روشن ميشود كه مراد بسياري از
آنها از نسبيگرايي ،به معناي نسبيت معرفت نبوده و تبعات و ملزومات آن را نيز
نخواهد داشت .براي جلوگيري از خلط موضوع و پيشگيري از دام اشتراك لفظي ،با

مسامحه ميتوان نام اين دسته را نسبتگرايي* گذاشت؛ چراكه انواع نسبتگرايي از
وجوه مختلفي به معرفت نظر دارند كه با وجه حكايي معرفت تفاوتي اساسي دارد.

انواعي كه در ادامه بدان اشاره خواهد شد ،از مهمترين انواع نسبتگرايي هستند كه به
روش استقرايي شناخته شدهاند.

* از طرفي »نسبتگرايي« يا ربطگرايي ) (Relationismرويكردي است كه سعي دارد در عين توجه به
به مقتضيات زمان ،مكان و اثرپذيري شناخت از آنها به دام نسبيگرايي نيفتد؛ همچنانكه مانهايم ) Karl

 (Mannheimبا جعل اين واژه مدعي است كه در اين امر موفق بوده است ،اما از نظر برخي منتقدان
ناكام بوده است )قربانپور لزرجاني /١٣٩١ ،راود راد (١٣٧٦ ،كه بررسي نظر وي مجال ديگري را ميطلبد.

 .١-١نسبيت منظر عالِم از جنبه وجودي معرفت

اين نوع نسبيت ،به معناي شناخت محدود در مقابل شناخت كامل است كه به واسطة
جايگاه عالِم نسبت به موضوع شناسايي رخ ميدهد )پارسانيا ،١٣٨٨ ،ص .(١٠٦-٩٩در

اين نوع نسبيت ،جايگاه عالِم نسبت به شيء ذو ابعاد ،جايگاه ويژهاي است كه فقط به
برخي ابعاد موضوع شناسايي اشراف دارد؛ لذا شناخت وي نسبت به آن بُعد ،مطابق و

ليكن نسبت به كل شيء كامل نيست؛ يعني هركدام از افراد مختلف كه به يك شيء
مينگرند ،يك ُبعد از آن را ميشناسند و ميتوان گفت كه اين نسبتانديشي است و نه

١٣

نسبيانديشي.

ادراكات ،مجرد و ثابتاند و هيچگونه تغيير در آن راه ندارد ،اما درعينحال شرايط

مادي از جمله ،شرايط اجتماعي-تاريخي را به عنوان علل مع ّده ميپذيرد .علل معدّه تنها
منظر ايجاد ميكند و با تغيير منظر ،معرفت متفاوت خواهد بود )قربانپور لزرجاني،

.(١٣٩١

علاوه بر اينكه در اين نوع نسبتانديشي ،امكان گفتگو وجود دارد ،با تغيير جايگاه

عالِم يا افزايش ظرفيت وجودي ،وي قادر به شناخت ساير ابعاد »موضوع مورد
شناسايي« نيز خواهد بود .اين نقص مربوط به عالِم است ،ليكن نبايد از اين نقص عالِم،

به نقص معرفت پل زد و به عدم تطابق معرفت وي با واقع حكم كرد؛ چراكه معرفت از

حيث وجودي ،صفت عالِم است ،نه از حيث حكايي يا مرآتي؛ لذا نسبتانديشي ،وجه
نشانگري معرفت از واقع را خدشهدار نميسازد؛ بهعبارت دقيقتر ،معرفت واجد دو

حيث وجودي و حكايي قابلتفكيك است :حيث وجودي به وجود ذهني معرفت توجه

دارد ،ليكن حيث حكايي به جنبه نشانگري معرفت از واقع توجه دارد؛ حيث وجودي
معرفت را ميتوان به وجود خود آينه و حيث حكايي را به آينه از جهت

نشاندهندگياش تشبيه نمود .اين آينه يا معرفت از آن جهت كه هست ،وجودي ذهني
و كيف نفساني عالِم است .اما از جهتي حكايي است كه بر مصداق خارجياش صدق

ارزش معرفتشناختي انواع نسبيگرايي

اينگونه از نسبيت را حتي ملاصدرا نيز ميپذيرد .اگرچه وي معتقد است كه تمام

ميكند .حيث آينه بودن ،همان علم و معرفت ما ،حيث نشانگري ،همان معلوم بالذات
ما و خود مصداق خارجي و متع ّلَق معرفت ،معلوم بالعرض عالِم هستند )طباطبائي،

 ،١٣٩١ص.(٨٦

معرفت به لحاظ وجودي ،نسبتي با عا ِلم برقرار ميسازد .معرفت الف متعلق به فرد

الف است ،ولي متعلق به فرد ب نيست .نميتوان از اينكه معرفت براي فرد الف حاصل
١٤

ميشود ،حكم به نسبي بودن معرفت نمود .در اينجا نسبيت معرفت از حيث وجودي،

وصف عالِم بوده ،ليكن مقصود مدعي نسبيگرايي معرفتي از نسبيت ،وصف معرفت
عالِم ب ،به لحاظ حكايي است.

 .١-٢نسبيت متعلَق معرفت :رابطهمندگرايي به معناي شناخت اضافي موضوع
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شناسايي

در اين معرفت نسبي ،نسبيت وصف متعلَق معرفت است و نه خود معرفت .شناخت

يك شيء با توجه به رابطهاش با ساير اشياء محيط پيراموني صورت ميپذيرد؛ لذا

شناخت آن همواره اضافي و نه نفسي خواهد بود.

اين نوع نسبيت ،شناخت ايزوله و فارغ از زمينه غيرمعرفتي را برنميتابد و از طرفي

سعي دارد خود را از نسبيگرايي دور نگاه دارد ،رابطهمندگرايي ) (Relationalismنام
دارد .در دنياي اجتماعي معاصر ،تمام اشياء به ساير اشياء ديگر– چه در سطح افقي و
چه در سطح عمودي -مربوط هستند و ما بايد اين تصور سنتي ذاتگرايانه
) (Substantialismكه يك شيء را ميتوان تنها و ايزوله نسبت به ساير اشياء ،فهم و
توصيف نمود ،به تعويق اندازيم ).(Tsekeris, 2010, p.146

اين معنا از نسبيت نيز صحيح بوده و ربطي به نسبيگرايي ندارد )پارسانيا،١٣٨٨ ،

ص (١٠٦-٩٩و پل زدن از اين نوع ،به نسبيت معرفت فاعل شناسا نيازمند اقامه دليل

ميباشد.

معنايي از نسبيت واقعيت كه شهيد مطهري بدان پرداخته را ميتوان در همين

دسته قرار داد :جهان طبيعي نسبت به ما متغير و نسبت به ماوراء خودش كه محيط به
آن است ،ثابت ميباشد؛ چراكه واقعيت نسبت به دو چيز متفاوت ،دو صفت متفاوت

پيدا كرده است .او معتقد است» ،واقعيت ميتواند داراي دو روية ثابت و متغير باشد:
روية تغير و تجدد همان روية طبيعي و زماني عالم است؛ اما روية ثبات آن ،روية

غيرطبيعي و غيرزماني است« )مطهري ،١٣٨٦ ،ج ،١ص.(١٢٤

 .١-٣نسبيت سير پيدايش معرفت :مقام توجيه و گرداوري

روند و سير پيدايش معرفت را ميتوان حيث تاريخي و روانشناختي معرفت تلقي

نمود .در اين دسته ،مراحل قبل از شكلگيري معرفت بررسي ميشود؛ مثل ًا معرفت به

لحاظ سير پيدايي ،نسبتي با جامعه يا تصور جزئي مرحله قبل عالِم دارد .در نگاه برخي

١٥

متفكران ،تمايز ميان مقام داوري و توجيه را ميبايست به معناي »تمايز كليدي ميان

)گادفرياسميت ،١٣٩٢ ،ص(٤٥؛ لذا برخي قيود در پيدايش و تحول معرفت نقش دارند،

اما جنبه حكايي معرفت را نسبي نميكنند.
 .٢نسبيگرايي معرفت

با گذشت از نسبتگرايي ،در انواع ديگري از آنچه مشهور به نسبيگرايي است ،با

نسبيگرايي معرفت مواجه هستيم .خاستگاه »نسبيگرايي« ،در مدعيات امثال
پروتاگوراس است و امروزه فهم خاصي از اين واژه صورت ميپذيرد .وي معتقد بود

»انسان ،مقياس همه چيز است« )كاپلستون ،١٩٠٧ ،ص(١٠٦؛ لذا آنچه به نظر الف ،درست

ميآيد ،براي او درست است و آنچه به نظر ب ميرسد ،براي ب درست است.
نسبيگرايي در مقابل مطلقگرايي ) (Absolutismو به معناي اعتقاد به مقيد بودن فهم،

صدق و ،...با واسطههايي همچون زمان ،مكان و ...است .هرچند نسبيگرايي نيز خود
داراي اقسام گوناگوني است و نصب برچسب منفي بر تمام اقسام نسبيگرايي خطايي

است كه محقق را از حقيقت دور خواهد ساخت.

در اين نوع از نسبيگرايي ،نسبيت وصف خو ِد معرفت است .مقصود از معرفت در
اينجا ،باور صادق موجه ) (Justified True Beliefاست كه طبق آن صدق يا توجيه،
برحسب تغييرات فرهنگي و تاريخي ،سوژه محور و نسبي خواهد شد.

ي يا نشانگري معرفت
آنچه در اين دسته دچار نسبيت خواهد شد ،مقام حكايتگر ِ

ارزش معرفتشناختي انواع نسبيگرايي

مطالعة ساختمان منطقي علم و مطالعه جنبههاي تاريخي و روانشناختي علم« فهميد

است .هر مفهوم ذهني ،از خاصيت حكايت برخوردار است كه همان شأن كاشفيت و
ارائة صور ذهني است .در فرايند حكايت ،سه حيث از يكديگر قابلتفكيك است.١ :

حاكي .٢ ،محكي .٣ ،حكايت .حاكي ،همان »صورت ذهني« و محكي »مصداق لابشرط
از وجود و عدم« آن صورت است .هر صورت ذهني ،حكايت از محكي خود دارد؛ مثل ًا

مفهوم »انسان« از حقيقت انسان حكايت ميكند كه غير از حقيق ِ
ت اسب است )عارفي،

١٦

 ،١٣٨٨ص.(١٦٧

در اين نوع نسبيگرايي معرفتي ،يا تصور نسبي است و يا تصديق .نسبي بودن

تصور ،همان نسبيگرايي مفهومي است و نسبيگرايي تصديق با نسبيگرايي صدق و
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عقلانيت قرابت زيادي داشته و ميتوان آنها را معادل دانست.

كساني كه تطابق شناخت با واقع را به انحاء گوناگون زير سؤال ميبرند ،گرفتار

نسبيگرايي در صدق شده و ذيل همين دسته قابلتعريف خواهند بود.

همانطوريكه ملاحظه شد ،از ميان چهار دستة احصاء شده )سه دسته در
نسبتگرايي و يك دسته نسبيگرايي( ،تنها دسته چهارم است كه ظرفيت دچار شدن به
تبعات نسبيگرايي مردود را دارد و برخي مناقشات بر سر خلط بين اين انواع با نوع

چهارم است كه در جاي خود قابل بحث و بررسي ميباشد .اما مناقشات اصلي ميان
انواع مختلف خود نسبيگرايي معرفت ،رخ ميدهد كه لازم است ميان نوع طبيعي و
معقول آن با انواع مردود تفاوت قائل شد و حتي ميتوان انواع معقول آن را ملحق به

نسبتگرايي به معناي عام دانست؛ چراكه نه تنها داراي ايراد معرفتشناختي و فرو

افتادن به دامن شكاكيت نيستند ،بلكه اعتقاد به آنها ،لازمة شناخت صادق ميباشد .در
عوض ،انواع مردود نيز با مشكلات اساسي همچون ،خودمتناقض بودن ،دور و تسلسل،

خودتنهاگروي ) ،(Solipsismترجمه ناپذيري و عدم امكان گفتوگو روبرو هستند

)في ،١٣٨٣ ،ص /١٤٧واعظي /١٣٨٦ ،موسوي كريمي /١٣٨١ ،سرل /١٣٩٥ ،جوادي آملي،

 ،١٣٨٦ص.(٢٧٩
بنابراين در ادامه ،انواع نسبيت معرفت در يك دستهبندي كامل از جهات گوناگون

بيان خواهد شد .جهت و اساس تقسيمبندي ،مقولة مهمي است كه متأسفانه در برخي از
دستهبنديهاي گذشته كمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ لذا در اين قسمت سعي بر

اين بوده تا از جهات مختلفي كه سودمند و مفيد استفاده باشند ،انواعي براي
نسبيگرايي بيان شود و جايگاه هركدام از آنها در نقشة كلان موضوع مشخص گردد.
دوره تاريخي
افراد تأثيرگذار

١٧

گستره )فراگير يا موضعي(
توصيفي يا هنجاري
تفاوت مراتب معرفت
رابطه ميان گزارهها )تناقض يا عدم تناقض(
متغير وابسته يا متعلق نسبيت

شكل  .٢نمودار انواع دستهبنديهاي جديد در مورد نسبيگرايي از جهات مختلف

 .٢-١دورة تاريخي

نوع و صورتهاي گوناگون نسبيگرايي را از لحاظ دورههاي تاريخ ميتوان به سه دورة
يونان باستان ،تجدد و مابعدتجدد تقسيم نمود )خسروپناه ،١٣٨٩ ،ص.(٨

 .٢-٢افراد تأثيرگذار

انواع نسبيگرايي بر مبناي افراد تأثيرگذار دستهبندي ميشود .مانند نسبيگرايي

ويتگنشتايني .در اين بخش نسبيگرايي به انديشمند برجستة صاحب نحله همچون
پروتاگوراس ،نيچه ،ويتگنشتاين ،كوهن ،كواين ،گودمن ،فايرابند ،بواس ،پيرس ،رُرتي و

پاتنم نسبت داده ميشود ) /Harre & Krausz, 1996, pp.24-25فرشته صنيعي،

.(١٣٨٨

 .٢-٣گستره

برخي انديشمندان ،از جمله بقراميان به اين دستهبندي اشاره كردهاند .برخي پژوهشگران

ارزش معرفتشناختي انواع نسبيگرايي

انواع نسبيگرايي معرفت

سلبي يا ايجابي

از نسبيگرايي فراگير ،به عنوان نسبيگرايي افراطي و از نسبيگرايي موضعي ،به عنوان
نسبيگرايي معتدل نام بردهاند .ايدة اساسي نسبيگرايي فراگير ،همان شعار بارها تكرار
شدة »همه چيز نسبي است« ميباشد .تمام باورها ،صرفنظر از موضوع ،تنها در نسبت
با چارچوب يا معيار صحيح هستند .در مقابل ،نسبيگرايان موضعي ،ادعاي خود را به

برخي حوزهها مانند اخلاق ،زيباييشناسي و سلايق محدود ميكنند ) & Baghramian

١٨

.(Carter, 2015

 .٢-٤سلبي يا ايجابي

نسبيگرايي را ميتوان از جهت سلب و ايجاب تفكيك نمود .از جهت سلب ،نسبيت
تابستان  /١٣٩٨شمارة /٧٨عليرضا حدادي ،مهدي حسينزاده يزدي

در مقابل مطلقگرايي قرار دارد كه آن نيز متنوع است .مطلقگرايي ،گاهي در لباس

جهانشمولي ،گاهي عينيگرايي و گاهي نيز در جلوة مبناگرايي ظاهر ميشود ) Harre
(& Krausz, 1996, pp.24-25

نسبيگراي ِ
ي سلبي ) (Negative Relativismيا ضدِ ضدِنسبيگرايي )Anti-Anti-

 ،(Relativismحقانيت خود را با نفي جهانشمولگرايي )،(Universalism
عينيگرايي ) ،(Objectivismمطلقانديشي ) (Absolutismو يگانهگرايي )(Monism

ي ايجابي ،نگرش انسان را متأثر از امور محيطي
اثبات ميكند؛ در سوي ديگر ،نسبيگراي ِ

همچون فرهنگ ،اجتماع ،دورة تاريخي ،ويژگيهاي فردي ميداند ) Baghramian,

.(2004, p.2

ضدجهانشمولي
نسبيگرايي بر حسب

سلبي

ضدعينيگرايي

سلب و ايجاب

ايجابي

ضدمبناگرايي

شكل  .٣نسبيگرايي بر حسب سلب و ايجاب

 .٢-٥توصيفي يا هنجاري

تفكيك توصيفي و هنجاري از ديگر تقسيمات مفيد و مهم در تبيين انواع نسبيگرايي

است .نسبيگرايي توصيفي مدعي است ،هر گروه خاص در سبكهاي انديشيدن،

معيارهاي استدلال و ...با ساير گروهها تفاوت دارد .اين ادعاها صرف ًا دست به توصيف
ميزنند و پا به عرصة ارزيابي نميگذارند؛ اما نسبيگرايي هنجاري متناسب با چارچوبي

خاص اظهارنظر ميكند كه اين سبكها و معيارها درست است يا غلط؟ حق است يا
باطل؟ صادق است يا كاذب؟ )(Swoyer, 2003

در تقسيمهاي اشارهشده ،نميتوان سخني از ارزيابي معرفتي به ميان آورد؛ چراكه

هم نسبيگرايي مردود و هم نسبيگرايي معقول در انواع مذكور مدخليت دارند.

١٩

 .٢-٦تفاوت مراتب معرفت

اگر تقسيم بر اساس گستره را تقسيمي عرضي بدانيم ،اين بخش انواع نسبيت را بر
نيز از اين حيث داراي مراتب خواهد شد؛ لذا با اعتقاد به وجود مراتب علم در دو دستة
محسوسات و مجردات ،نسبيگرايي علم و معرفت نيز در دو سطح نسبيگرايي در علم
به محسوسات و نسبيگرايي در علم به غيرمحسوسات يا معقولات قابلتفكيك است؛
ازاينرو امكان مجاز دانستن نسبيگرايي در يك مرتبه ،وجود دارد؛ مثل ًا اگر بر اين باور
باشيم كه از حس هيچ زمان يقين حاصل نميشود ،ميتوان در حيطة محسوسات نوعي

از نسبيگرايي را پذيرفت ،اما برخي متفكران اين نوع از نسبيگرايي را تعميم بخشيده و
تمام علوم اعم از تجربي و عقلي را متكثر ميبينند.

با اين حساب ميتوان نسبيت را امري ذومراتب دانست .همانطوركه دانلي در مورد

اجازه دادن به نسبيتگرايي در حقوق بشر ،هرمي سهطبقه را ترسيم ميكند (Jack

) ،Donnelly, 1998, p.33ميتوان با تغييراتي در عناوين ،هرمي دو سطحي را نيز

يقينيات
مطلقگرايي 
نسبيگرايي نيرومند 

محسوسات تجربي ،مفاهيم اعتباري ،مسائل و پرسشها
و...

شكل  .٤نمودار سطوح تشكيكي پذيرش نسبيت

پذيرش نسبيت بيشتر

براي پذيرش انواع نسبيگرايي علوم متصوّر بود.

ارزش معرفتشناختي انواع نسبيگرايي

اساس طولي تفكيك ميكند ،زماني كه متعلق معرفت داراي مراتب باشد ،علم و معرفت

سطح اول كه متعلق به يقينيات و معقولات مبنايي است ،كمتر از ساير سطوح
پذيرش نسبيت ميكند و حقيقت واحد و يقين به آن قابل بحث و دسترسي است .منطق
و رياضيات را ميتوان نمونة بارزي از اين سطح دانست.

سطح بعدي ،سطح مظنونات و نظريات تجربي ،اعم از علوم انساني و طبيعي است

ي جوامع مانند
كه بيشتر از سطح اول پذيرش نسبيت و تكثر ميكند .مفاهيم اعتبار ِ
٢٠

ازدواج ،ملكيت ،مليت و ...كه هيچ مابهازاي خارجي ندارند و مسائل و پرسشهاي
طرحريزي شده توسط جوامع در همين سطح پايين جاي ميگيرند .از طرفي مسائل هر

جامعه نيز با ساير جوامع متفاوت است و تغييرات فرهنگ ،زبان و تاريخ تأثير بهسزايي
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در تعيين مسائل دارد .ميتوان نسبيگرايي را در مرتبة امور ظنياي همچون علوم

تجربي پذيرفت و آنها را امري پارادايميك تلقي نمود ،بدون آنكه آن را در مرتبه
ي
يقينيات سرايت داد؛ چراكه معارف اين سطح ،بر اساس معارف سطح فراپارادايم ِ
يقينيات ،قابل بحث و گفتوگو هستند .اين نسبيت را نيز بايد از اقسام نسبيگرايي

معقول دانست نه مردود.

شايد بتوان در ميان اين دو سطح نيز ،سطح سومي را درنظر داشت كه از طرفي

قبول تكثر و خاص بودن ميكند و از طرفي ذات علم را نيازمند اعتبار عام ميداند.
نوعي خاصگرايي در عين عامگرايي كه شايد بتوان در برخي حوزههاي علم ،ارزش
و ...از آن نام برد )كچويان(١٣٩٠ ،؛ چنانكه مانهايم علوم را برحسب اثرپذيري از شرايط

اجتماعي به دو دسته جزئي و كلي تقسيم كرده و معتقد است ،علومي كه بر حسب
محيط تغييرپذيرند ،داراي نسبيت بيشتر و البته اعتبار كمتر هستند )كوزر.(١٣٩٣ ،

 .٢-٧رابطة ميان گزارههاي دو پارادايم )تناقض يا عدم تناقض(

نسبيگرايي مردود ،منجر به انكار اصل بديهي استحالة اجتماع نقيضين خواهد شد؛
يعني نسبيگرايان مردود ،معتقد به صدق دو گزارة متناقض در دو پارادايم مجزا،
خواهند بود ،ليكن اگر نسبيت از نوع معقول باشد ،اساس ًا دو گزاره -اگرچه متناقضنما-
با يكديگر متناقض نيستند .توضيح بيشتر آنكه براي تناقض ميان دو گزاره لازم است

ت موضوع ،محمول ،زمان ،مكان ،شرط ،اضافه ،جزء و كل
شروط اتحادي همچون وحد ِ
و قوه و فعل وجود داشته باشد .مثل ًا قضاياي »هوا سرد است در اتاق« و »هوا گرم است

در حياط« متناقض نيستند؛ چراكه ميتوانند به صورت »هواي اتاق سرد است« و »هواي
حياط گرم است« نيز بيان شوند .در اين حالت قيود »در اتاق« و »در حياط« قيود
موضوع هستند .پس موضوع گزارة اول »هواي اتاق« و موضوع گزارة دوم »هواي

حياط« است؛ لذا وحدت موضوع دو گزاره از ميان رفته ،دو گزارة متناقض نبوده و
نسبيت ميان آنها از نوع مردود نميباشد.

٢١

اما اگر قيد ،نه قيد موضوع يا محمول ،بلكه قيد حمل باشد ،شرايط مربوط به متعلَق

آنها در اين قضيه ،با شرط خاصي مقيد شده است؛ مانند قضية »چهار زوج است
بالضروره« يا »زيد قائم است بالامكان« ،كه در آن »بالضروره« و »بالامكان« نه قيد
موضوع و نه قيد محمول ،بلكه قي ِد نسبت ميان موضوع و محمول يا قيد حمل ميباشد؛

بهعبارتديگر مفهوم چهار ،همهجا همان چهار ،و زوجيت همان مفهوم است ،ليكن

برقراري نسبت ميان آنها است كه مقيد شده است .به همين ترتيب در گزارهاي مانند
»خدا وجود دارد در اين پارادايم« و »خدا وجود ندارد در آن پارادايم« ،مفهوم »خدا« و
»وجود داشتن« در هر دو پارادايم به يك معنا است و منظور از اين گزارهها ،خداي اين

پارادايم و خداي آن پاردايم نيست؛ بلكه براي همان خدا در يك پارادايم حمل وجود،
ب حمل ميشود؛ لذا دو گزاره متناقض بوده و نسبيت ميان آنها
و در پارادايم ديگر سل ِ

از نوع مردود ميباشد؛ چراكه اصل بديهي عدم تناقض را انكار كرده است.
.٢-٨متغير مستقل و وابسته نسبيت

شايد بتوان دستهبندي برحسب متغيرهاي مستقل و وابسته را بهترين نوع دستهبندي
جزئيات نسبيگرايي دانست؛ چراكه بعد از دانستن دستهبندي كلان ،ورود به جزئيات و
تنقيح انواع نسبيگراييهاي متداول ذيل آن ،باعث تدقيق مباحثات بعدي در نقد يا دفاع
از نوع خاص نسبيانديشي خواهد شد.براي نمونه اولين اشكال به مدعي »نسبيگرايي

ارزش معرفتشناختي انواع نسبيگرايي

معرفت نبوده و موضوع و محمول بدون شرط خاص ميباشد ،اما برقراري نسبت بين

فرهنگي« اين است كه وي هنوز وارد حيطة امكان نقد نشده است؛ چراكه با صِرف
ادعاي نسبيگرايي فرهنگي تنها ،متغير مستقل نسبيت تعيين شده است؛ لذا نه تنها
مسئلهاي روشن نميشود ،بلكه فقط ابهام را بيشتر ميكند .نظرية نسبيت ،هنگامي كامل
و معنادار خواهد شد كه علاوه بر متغير مستقل ،متغير وابسته ،يعني متعلَق نسبيت نيز

دقيق معلوم شود.
٢٢

در دستهبندي ذيل سعي شده است ،انواع متغيرهاي معتنابهي كه تاكنون مكتبهاي

مختلف به آنها اشاره داشته و از نسبيتشان سخن گفتهاند ،پوشش داده شده و هركدام در
جايگاه صحيح خودش تفسير شود .اين دستهبندي ،مبتني بر مدل لايهاي و اثردهي
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تدريجي متغيرهاي سطح بالاتر بر متغيرهاي سطح پاييني ميباشد؛ به اين معنا كه متغير

وابستة سطح پنجم ،علاوه بر متغيرهاي مستقل ،از متغيرهاي وابستة سطوح يك تا چهار
نيز تأثير ميپذيرد .همچنين اينطور نيست كه تمام متغيرهايي كه مثلاً در سطح سوم
نوشته شدهاند ،از تمام متغيرهاي سطوح بالاتر اثر بپذيرند ،بلكه هركدام ممكن است،

فقط از يك متغير سطح بالاتر اثر پذيرفته باشد .همچنين امكان تركيب دو يا چند متغير،
در يك نوع نسبيگرايي نيز وجود دارد ).(Swoyer, 2003

شكل  .٥متغيرهاي مستقل و وابسته در نسبيگرايي

متغير مستقل الف :متغيرهاي مستقل ،آنهايي هستند كه بر يك يا چند متغير وابسته،
تأثيرگذارند ،اما خود متغيرهاي مستقل ،قابلتفكيك به دو دسته هستند .متغيرهاي دستة

الف ،آنهايي هستند كه خودشان از چيز ديگري متأثر نيستند؛

متغير مستقل ب :برخي رويكردهاي نسبيگرا معتقدند ،همانطوركه فرهنگ ،تاريخ

و ،...اعمال افراد را تعيّن ميبخشند ،اعمال و سبك زندگي نيز به نوبة خود بر فهم،
فرهنگ ،تاريخ ،زبان و ...تأثير گذارند .اگرچه قائلين به نسبيگرايي عمل ،اعمال را با

٢٣

توجه به چارچوب فرهنگي يا تاريخي خاص خود ارزيابي ميكنند ،ليكن اعمال افراد
نيز منجر به شيوههاي مختلف تفكر ميشود و پس از آن عمل ،اثر خود را غيرمستقيم بر

دستهاي از متغيرهاي وابسته ،نقش مستقل و اثرگذاري ايفا ميكنند ،خود نيز از اعمال
متأثر ميشوند و شاهد تأثيري متقابل بين نظر و عمل خواهيم بود .لازم بهذكر است ،بر

اساس برخي ديدگاهها ،دين نيز متغير مستقل نوع ب محسوب ميشود.

ارتباط عقلانيت ،صدق ،توجيه با معرفت :تعريف سنتي معرفت عبارت است از:

»باور صادق موجه« .نسبيگراي معرفتي معتقد است كه تمام باورها و نظامهاي معرفتي
رقيب از ارزش صدق ،معقوليت و موجّه بودن يكساني برخوردارند )واعظي،١٣٩٢ ،
ص.(١٤

ارتباط واقعيت با فهم :نسبيت اجتهاد و فهم را به دو گونه ميتوان تعريف نمود كه

فقط در يك نوع آن نسبيت واقعيت معنا دارد .نوع اول اينكه اجتهاد وابسته به اقتضائات
زمان و مكان پويا و متغير بوده و احكام جديد صادر خواهد نمود .اگرچه در اين
حالت ،شرايط زمان و مكان در فهم حكم موضوعيت دارند ،ليكن واقعيت ثابتي وجود

دارد و استنباطهاي متناقض نميتواند حقيقت باشد .اما برخي بر اين باورند كه هر

مجتهدي ،هرگونه كه استنباط نمايد ،واقعيت همان است؛ يعني واقعيت امر نسبي است
)مطهري ،١٣٨٦ ،ج ،٢ص.(٤٩

ارزش معرفتشناختي انواع نسبيگرايي

روي ادراك ،انتخاب و ...خواهد گذاشت؛ لذا متغيرهاي نوع ب ،علاوه بر اينكه براي

مهمترين متغيرهاي وابستة نسبيت
اهميت محوري در بررسي جزئيات نسبيگرايي با متغير وابسته نسبيت است .متفكران
مختلف ،برخي از متغيرهاي مستقل– از جمله فرهنگ ،تاريخ و زبان -را برشمردهاند كه

ممكن است در طول زمان نيز متغيرهاي ديگري از جمله ژنتيك ،سليقه و ...به آن
٢٤

افزوده شود؛ به اين معنا در هر صورت ،عاملي موجب تفاوت نگاه در گروههاي
مختلف شده است .اما آنچه در اين تغييرات اثر پذيرفته و از گروهي به گروه ديگر

متفاوت ميشود– يعني متغير وابسته -جاي بحث و بررسي بيشتري دارد.

در اين قسمت به صورت استقرايي برخي از مهمترين متغيرهاي وابسته شمرده

تابستان  /١٣٩٨شمارة /٧٨عليرضا حدادي ،مهدي حسينزاده يزدي

شدهاند .لازم به ذكر است ،بسياري از متغيرهاي وابسته ،قابل بازگشت به معرفت
هستند ،اما از جهت دقت و جلوگيري از خلط مباحث لازم است اهميت هركدام به
صورت جداگانه تبيين گردد.
واقعيت
مفهوم
چارچوب مفهومي
معنا ،فهم يا تفسير
متغيرهاي وابسته يا متعلق نسبيت

معرفت
معيار معرفت
ارزش و هنجارمندي
مسائل و پرسشها

شكل  .٦اهمّ متغيرهاي وابستة نسبيت

 .١واقعيت

بحث رايج در مورد نسبيگرايي واقعيت اين است كه ،مفاهيم و باورهاي ما به طريقي

جهان را ميسازند؛ همانطوركه ميدانيم هر تصوري از جهان عيني كه كاملاً مستقل از
آنچه ما ميدانيم باشد ،پوچ و بيفايده است .اگر اين صحيح باشد ،ما را وسوسه ميكند

كه اين نتيجه را بگيريم ،كه تنها تصور از صدق -كه پوچ و بيفايده نباشد -صدق
اشياء نسبت به چارچوب مفهومي ماست .در اين تصوير ،آنچه با معيار درگير ميشود،
بازتفسيري نسبيگرايانه است .اين جمله كه »چمن سبز است« صحيح است؛ چون با

واقعيت جهان مطابقت دارد .اما از آنجا كه تنها جهاني كه ما ميتوانيم در موردش سخن

بگوييم ،فكر كنيم يا بدانيم ،جهانِ پارادايم ماست ،بايد نتيجه بگيريم كه اين جمله،
متناظر با واقعيتهاي اين جهان )جهان پارادايم ما( است .سازندگان حقيقت در ارتباط
با پارادايمها هستند و تنها دستهاي از حقايق كه ميتوانيم اميد به كشف آن داشته باشيم،

٢٥

حقايق مرتبط با پارادايم هستند ).(Swoyer, 2003

شدهاند،

شامل

نسبيگرايي

متافيزيكي

)Relativism

(Metaphysical

و

برساختگرايي ) (Constructivismكه شديدترين صورتهاي نسبيگرايي در اين

زمينه هستند .سخن كوهن راجع به اينكه واقعيت بر اساس پارادايمها تغيير ميكند،
اشاره به همين دسته دارد .نسبيت در واقعيت قابل بازگشت به نسبيت معرفت است،
همانطوركه خود كوهن نيز بعدها در پاسخ به نقدها ،منظور خود را نسبيت معرفت بيان

كرد )(Kuhn, 1996؛ همچنان كه ويتگنشتاين تمايز ميان واقعي و غيرواقعي را تمايزي

زباني دانسته كه ذيل معرفت تعريف ميشود.
 .٢مفهوم

آنچه در دستهبنديها به نام »نسبيگرايي مفهومي« مشاهده ميشد ،خود بايد به دو
بخش تقسيم گردد :بخش اول مفهوم و بخش دوم چارچوب مفهومي.

در توضيح بخش اول بايد گفت ،لزوم ًا مفاهيم مشتركي ميان تمام افراد وجود ندارد.
مفاهيم و درك افراد مختلف براي دستهبندي عالَم ميتواند متفاوت باشد؛ به عنوان مثال
در قوم عرب ،مفهوم »شتر« را به بيش از پنج معنا )ابل ،بعير ،جمل ،ناقه ،ابناللبون ،هيم

و (...اطلاق ميشود؛ يا در فرهنگ اسكيموها بيش از ده نوع برف را مقولهبندي ميكنند،
در صورتي كه در قومي ديگر به تمام آن انواع ،تنها يك نام اطلاق ميشود.

ارزش معرفتشناختي انواع نسبيگرايي

جهان ،محصول فعاليت شناختي ماست .اين ديدگاهها با عناوين متنوعي بيان

در اين ميان تفاوت مفاهيم اعتباري و ماهوي نيز ميتواند به روشن شدن بحث
كمك كند .مفاهيم اعتباري همچون ازدواج ،ملكيت و مليت مابهازاي خارجي ندارند و

از جامعهاي به جامعة ديگر بهسادگي قابلتغيير هستند؛ اما در مورد مفاهيم ماهوي كه
مابهازاي خارجي مستقل دارند ،بايد گفت چنانچه به تعبير ابنسينا حدتام يا محال است
و يا مشكل ،معمول ًا اقوام گوناگون مفاهيم ماهوي را نيز به رسم ناقص تعريف ميكنند.

٢٦

رسم ناقص نيز دربردارندة ويژگيهاي خاص شيء بوده كه ممكن است هر گروهي
بسته به كاربرد خود ،مفهوم ماهوي را طور خاصي تعريف نمايد؛ مثلاً انسان در يك
قوم ،به »حيوان ضاحك« و در يك قوم به »خليفةالله« تعريف ميشود .نسبيت مفهومي
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به اين معنا در هيچكدام از دو نوع مفاهيم -ماهوي يا اعتباري -ايرادي نداشته و از انواع

مردود نسبيگرايي بهحساب نميآيد.
 .٣پارادايم

پيشفرض نسبيگرايي در اين معنا اين است كه جهان ،بدون واسطه خود را در اختيار
فاعل شناسا قرار نميدهد و واقعيت به واسطة چارچوب مفهومي ،پارادايم و مانند آن
درك ميشود )واعظي.(١٣٩٢ ،

كوهن ،تلقي گشتالتي از پارادايم دارد؛ چارچوب مفهومي به مثابة »كل يكپارچهاي

كه مفاهيم ،قوانين و اصول آن در شبكهاي از باورها و تعهدات متافيزيكي ،نظري و
ابزاري چنان به يكديگر ممزوج گشته كه همچون تار و پود يكبافته درهم تافته شده
است« )زيباكلام ،١٣٨٢ ،ص .(٢٤اين چارچوب مفهومي لزوم ًا با نسبيگرايي در مورد
مفهوم رابطه نداشته و قائلين مشترك نيز ندارد.

جايگاه پيشفرضهاي مفهومي ،مقدم بر معرفت است .نسبيت مفهومي قبل از

شكلگيري تمام ساير انواع رخ ميدهد؛ چراكه پيشفرضها و مباني قبل از ساير
مباحث درگير نسبيت ميشود .پرسش اينجاست كه آيا پيشفرضها و مباني ثابتي براي
معرفت وجود دارد يا خير؟

البته قطع ًا اين بدان معنا نيست كه نسبيگرايي چارچوب مفهومي بر فرض درستي

و اعتبار ،مستلزم نسبيگرايي وجودي ،معرفتي و يا ارزشي باشد .نسبيگرايي چارچوب
مفهومي در بهترين حالت و با پذيرش تمام مفروضات آن به نتايج منطقي سلبي نظير

عدم امكان سنجش مطابقت فهمهاي ما با جهان واقع منتهي ميشود .حال آنكه
نسبيگرايي معرفتي در بردارندة نتايج ايجابي ،نظير برابر بودن قرائتهاي مختلف از

جهان در صدق و حقانيّت است .حتي سنجشناپذيري طرحهاي مفهومي -چه در سطح
معناشناختي و چه در سطح معرفتشناختي آن -به خودي خود براي پذيرش
نسبيگرايي معرفتي كفايت نميكند؛ زيرا تنها نشان ميدهد كه هر فهم از واقع در

٢٧

چارچوب پارادايم خود قابل فهم است ،امّا اين نتيجه حاصل نميشود كه تمام فهمهاي
نسبيگرايي مفهومي و ساير انواع نسبيگرايي يكطرفه است و از جهت سير پيدايي ،بر
ساير انواع مقدم بوده و قائلان به نسبيگرايي وجودي ،معرفتي و ارزشي ،حتم ًا به

نسبيگرايي مفهومي نيز معتقد هستند .سوير ،انواع مختلف نسبيگرايي را مستلزم
نسبيت در مفاهيم و باورها ميداند؛ مثلاً افرادي با مفاهيم اخلاقي متفاوت ،محتملتر

است كه معيارهاي ارزشي متفاوتي نيز داشته باشند ) .(Swoyer, 2003بقراميان نيز
نسبيگرايي مفهومي را نسبت به ساير نسبيگراييهاي فرهنگي و معرفتي ،آموزهاي
متافيزيكيتر دانست ).(Carter & Baghramian, 2015

 .٤معنا و تفسير
در سنت فلسفي غرب ،توافقي عمومي در مورد رابطة ميان معنا ،زبان و واقعيت وجود

دارد كه بر پايه آن ،از اوايل قرن بيستم ،شأن معرفتشناختي فلسفه تغيير پيدا كرده
است .بنا بر آنچه به سنت چرخش زبانشناختي معروف است ،وظيفة فلسفه عبارت
است از :واكاوي و تحقيق در زبان .براي فهم بهتر اين تغيير ،بايد به سراغ تغيير و

تحولات گذشته رفت .در قرن هجدهم ،كانت با طرح انقلاب كوپرنيكي ،توجه فلسفه را

از جهان يا متعلَق شناسايي به انسان يا فاعل شناسا معطوف گردانيد .ويتگنشتاين نيز
ن
توجه فلسفه را از فاعل شناسا به زبان آورد . ...او تأملات معناشناسانه را جايگزي ِ
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تحت پارادايمهاي گوناگون به يكسان موجّه و صادقاند )همان(؛ لذا رابطة بين

تأملات هستيشناسانه و معرفتشناسانه گرداند )عليزماني و قائمينيك.(١٣٩٠ ،

بر اساس چرخش معاصر از واقعيت به سمت زبان ،نسبيت نيز از نسبيت واقعيت،

وارد حوزه »فهم« ميشود كه برجستهترين چهره آن »هرمنوتيك فلسفي« است )ايزدپور،

 .(١٣٩٠طبق نسبيت معنا ،معناي ثابتي وجود ندارد كه مفسرين در پي وصول آن باشند؛
آنچه حقيقي است ،نظر مفسر است .تولد خواننده به قيمت مرگ مؤلف است .هيدگر،

٢٨

بارت و گادامر اصليترين معتقدان نسبيت فهم هستند.

نسبيت فهم ادعايي است كه بخشي از آن ذيل نسبيگرايي مفهومي و بخشي از آن

ذيل نسبيگرايي معرفتي قابلتعريف است.
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 .٥معرفت به معناي باور صادق موجه
منظور از معرفت ،باور صادق موجه است .اين نوع نسبيگرايي مدعي است كه »صدق
و كذب« يا »توجيه« معرفت انسان وابسته به قيودي نظير فرهنگ ،جامعه و عصر
تاريخي است؛ توضيح بيشتر آنكه منظور نسبيگرايان از صدق ،بيش از آنكه مطابقت با
واقع باشد ،انسجام يا كارآمدي است .سازش انديشهها در يك پارادايم منسجم و
منفعت در ميدان نتيجه است كه سرانجام ،واقعيت و تطابق را نيز برساخت ميكند
)عارفي ،١٣٨٨ ،ص.(٢١٣-٢٠٤

معرفت گاهي به يك گزاره و گاهي به يك رشته علمي ) (Disciplineتعلق

ميگيرد .نسبيت گزاره ،يعني گزارة الف در يك پارادايم يا فرهنگ ،صادق و در فرهنگ

ديگر كاذب است .مثال نسبيت علم نيز ،صدق فيزيك نيوتن در پارادايم نيوتن و كاذب
بودن آن در پارادايم اينشتين است.

در قسمت متغير وابسته »مفهوم« ،اشاره شد كه نسبيت مفهومي در مفاهيم ماهوي و

اعتباري بلااشكال و امري طبيعي است .ليكن سؤال مهم آن است كه آيا تصديق آن
تصورات نيز نسبي است يا خير؟ در مفاهيم ماهوي ،كه اشاره به يك مصداق خارجي
مشخص دارد ،اگر حمل گزاره »شايع« باشد ،نسبيت محل اشكال است؛ چراكه در حمل

شايع ،اشارة مفهوم به محكي خارجياي است كه در سرتاسر عالم ،يك مصداق

مشخص دارد؛ لذا سخن از نسبيت معنا ندارد ،اما در مفاهيم اعتباري مانند ازدواج،
تصديق اين تفاوتها نيز اعتباري بوده و بلااشكال است؛ چراكه اين مفاهيم هيچ
مابهازاي خارجي ندارند و اعتبار هر جامعه ميتواند فارغ از جوامع ديگر ،براي

خودشان صادق باشد .البته مفاهيم اعتباري خود بحث مفصلي را ميطلبد كه از حوصلة

اين نوشتار خارج است.

اگر نسبيت در صدق ،بهمعناي تفاوت مفاهيم بوده و مقصود از موضو ِع مورد

تصديق در يك جامعه با جامعة ديگر تفاوت داشته باشد ،اين نسبيت به نسبيت مفهوم

٢٩

بازگشت ميكند و بلااشكال خواهد بود؛ چراكه مثل ًا در جامعة الف منظور از خدايي كه

اين نوع از نسبيت از نوع نسبيت صدق نبوده و همان نسبيت مفاهيم تصوري ميباشد.
متفكراني كه گزارههاي ارزشي را مشمول صدق و كذب و ناظر به وقايع
نفسالأمري ميدانند ،قائل به نسبيگرايي ارزشي و اخلاق هستند كه از حيث معرفتي،

ذيل همين دستهبندي قرار ميگيرد.

اعتقاد به نسبيگرايي علم و منطق از تبعات و زيرمجموعههاي نسبيگرايي

معرفتشناختي است؛ همچنان كه عدهاي معتقدند واقعيت ،نتيجة كار علمي است و نه
علت آن .تفاوت اساسي بين دانشمندان واقعگرا و برساختگرا ،آن است كه
واقعگرايان ،طبيعت و جامعه را به عنوان علت مب ّين خروجي تحقيقات علمي ميدانند؛

ولي برساختگرايان فعاليت دانشمندان را علت تح ّقق حالتهاي مختلف طبيعت و

جامعه ميدانند ).(Baghramian & Carter, 2015

 .٦معيار معرفت

آنچه برخي چون سوير در دستهبندي خود تحت عنوان ارزيابي معرفتي ميآورند را بايد
در سه حيطة جداگانة »معرفت بهمعناي باور صدق موجه«» ،معيار معرفت« و »عقلانيت

به مثابة جايگزين معرفت« بررسي نمود.

معيار معرفت ) ،(Criterionبه مثابة قواعد و زيرساخت معرفت است .مسائلي از
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انكار ميكنند ،با منظور جامعة ب از خدايي كه اثبات ميكنند ،تفاوت دارد؛ لذا اساس ًا

جمله قواعد معرفت ،چيستي صدق ،توجيه ،ارزيابي معرفت و ...در اين حيطه
ميگنجند.

معيارهاي معرفتي ،محدود به گونههايي نيستند كه در الگوهاي هنجاري مانند منطق

قياسي ،نظرية تصميمگيري يا فلسفة علم هنجاري وجود دارد .بخشي از تلاش ما براي

كسب معرفت ،با كاوش مستقيم و تجربة شخصي ارتباط دارد ،اما بخش عمدهاي از
٣٠

معرفت ما ،حاصل معرفت پذيرفته شدهاي است كه ديگران از طريق معيارهايي همچون

سنت گذشتگان يا اقتدار متخصصان به ما ميدهند )محمدپور.(١٣٨٩ ،

چهبسا يك فرهنگ چنين باور داشته باشد كه اكثر مباني استوار دانش در ايمان به
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وحي و الهام يا نزد اشخاص مرجع -مانند ارسطو ،كاهن و كرسي پاپ ،-متن -تورات،

انجيل و قرآن -يا عمل -رهايي با معجزه و پيشگويي -نهفته است و هرگز امكان ندارد
كه اينها به واسطة شيوههاي ديگر ،مانند علم تجربي ،مضمحل گردند؛ براي نمونه گاهي
ديدگاههاي جديد دربارة خلقت ،مبتني بر ديدگاههاي انجيل بوده كه در مقايسه با
ديدگاههاي زيستشناسي و زمينشناسي ،گزارش دقيقتري نسبت به سرچشمههاي
خلقت ما ميدهد ).(Swoyer, 2003

از نظر نسبيگراي معياري معرفتي ،امكان داوري بيطرف ميان معيارهاي معرفت و

توجيه ،وجود ندارد؛ چراكه خاستگاه اين معيارها همان چارچوبهاي مرجعي هستند

كه معرفت به آنها وابسته است )واعظي ،١٣٩٢ ،ص.(١٣

 .٧عقلانيت به مثابة جايگزين معرفت

گاهي دستيابي به باور صادق موجه دشوار است؛ لذا به عقلانيت جايگزين معرفت
رجوع ميشود .بسياري از گزارهها عقلاني ميباشد ،اما معرفت به معناي باور صادق

موجه نيستند؛ همچنان كه بسياري از انديشمندان همچون وبر ،فايرابند و هابرماس

انواعي از عقلانيت همچون عقلانيت نظري ،عملي ،ذاتي ،صوري ،ارتباطي و همچنين

عقلانيت به مثابة سنت را جايگزين معرفت در معناي علمي ساختهاند )ريتزر،١٣٧٤ ،
صص ٢٠٦و  /٢٦٣ابطحي ،١٣٨٣ ،ص.(٤٣-٤٢

 .٨ارزش و هنجارمندي
نسبيگرايي ارزشي ،مدعي است كه »ارزشهاي اخلاقي ،زيباييشناختي ،حقوقي و «...از

يك جامعه به جامعة ديگر يا از يك زمان به زمان ديگر تغيير ميكند .ماهيت گزارههاي
اخلاقي از جهت اخباري يا انشايي بودن ،مهمترين مسئله در فلسفة اخلاق است .در اين
مورد ،دو رويكرد متقابل وجود دارد :گروه اول ،اين گزارهها را انشايي به معناي

بيانكننده عواطف ،اميال و خواستههاي فرد يا گروه ميدانند؛ مثل ًا ممكن است قائل به

نسبيگرايي اخلاقي ،از اساس قضاياي اخلاقي را از جنس معرفت نداند و

٣١

غيرشناختگراي اخلاقي ) (Non-Cognitivistباشد ،يا ممكن است ابرازگرايان
تمايلات فردي بدانند كه در ذات خود ،از جنس قضاياي اخباري نبوده و ارزش صدق
ندارند ،چه رسد به آنكه بخواهند محمل نسبيگرايي معرفتي قرار گرفته و درستي
دعاوي رقيب را يكسان بيانگارند )واعظي.(١٣٩٢ ،

اما نگاه دوم در نقد مقابل نگاه اول ،معتقد است گزارههاي اخلاقي ،يا از سنخ

گزارههاي اخباري هستند -مانند ظلم قبيح است -و يا از سنخ گزارههاي انشايي كه

حاكي از امور عيني و واقعي و داراي منشأ انتزاع خارجي هستند -مانند نبايد ظلم كرد-
كه در هر دو صورت از امور واقعي و عيني حكايت ميكنند )جوادي و سلاطين.(١٣٩١ ،

در اين صورت ميتوان نسبيگرايي اخلاقي را ذيل نسبيگرايي معرفتي دانست ،چراكه
گزارههاي اخلاقي حاكي از واقع هستند.

نكته ديگر در نسبيت اخلاق ،نسبيت به معناي ضرورت بالقياس است .به اين معنا

كه قضاياي اخلاقي و حقوقي مربوط به رفتار اختياري انسان هستند كه از نظر رابطة
وجودي با نتيجة مترتب بر آن ،مفهوم »وجوب« يا »شايستگي« و »بايستگي« از آن گرفته
ميشود و ميتوان گفت ميان فعل و هدف اخلاقي نسبت ضرورت بالقياس برقرار است

)مصباح ،١٣٧٩ ،ص.(٢٦٣

در نظر استاد مصباح ،نسبت فعل با هدف ،ضرورت است؛ مثل ًا عادل بودن براي
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) (Expressivistدر ديدگاههاي زيباييشناختي ،قضاياي مربوط به زيبايي را نوعي ابراز

رسيدن به هدف سعادت ،ضرورت دارد .اينجا متعلق شناخت ما نسبت فعل و هدف
است؛ لذا اين گزاره كه »بايد عادل بود« نسبي است ،اما نسبيگرايي نيست؛ چراكه ربطي
به فاعل شناسا ندارد و با سليقة شخصي او تغيير نميكند .يادآوري مجدد اين نكته

ضروري است كه اعتقاد به وجود هر نسبت معرفتي ،التزامي به نسبيگرايي معرفتي
ندارد.

٣٢

ملاك صدق و كذب و همچنين صحت و خطا در قضاياي اخلاقي و حقوقي ،تأثير

آنها در رسيدن به اهداف مطلوب است .تأثيري كه تابع ميل و رغبت يا سليقه و رأي
كسي نيست و مانند ساير روابط علّي و معلولي از واقعيّات نفسالأمري است )همان(.
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همچنين از اين منظر ميتوان نسبيت اخلاقي را جزئي از نسبيت معرفتي دانست؛

چراكه گزارههاي ارزشي از نسبتي واقعي حكايت ميكنند .واقعيات را نبايد تنها محدود
به واقعيّات جوهري دانست .واقع نفسالأمري مشتمل بر سه دستة واقع جوهري ،واقع
عرضي و واقع از جنس نسبت ميباشد :واقع جوهري ،وجود فينفسه يا وجود مستقل
ناميده ميشود؛ واقع عرضي نسبي را وجود فينفسه لغيره مينامند؛ و واقع از جنس
نسبت را وجود فيغيره يا وجود رابط نامگذاري ميكنند )طباطبايي ،١٣٩١ ،ص(٦٣؛ لذا

گزارهاي كه از نسبت بين فعل و هدف حكايت ميكند ،از نسبتي واقعي و وجود رابط
حكايت ميكند ،حتي اگر موطن آن ذهن باشد.

در جمعبندي اين قسمت ميتوان گفت كه ارزشهاي اخلاقي داراي نسبت هستند؛

بهمعناي اينكه ميان فعل و هدف ضرورت بالقياس برقرار باشد ،اما بهمعناي اينكه
اعتباري و حاكي از غير واقعيت باشند ،نسبي نيستند.
 .٩مسائل و پرسشها
از دغدغههاي اساسي معتقدان به علم بومي ،تفاوت مسائل جوامع مختلف با يكديگر

ميباشد .فرهنگهاي مختلف پرسشها و مسائل مختلفي را پيش روي هر فرد قرار
ميدهد و نسبيت فرهنگي به معناي اختلاف مسائل ،بلااشكال است.

نتيجهگيري
براي فهم كلان تمام انواع نسبيگرايي ،تصوير زير رهگشاست:
نسبتگرايي:
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تناقض

رابطه ميان گزارهها
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تفاوت مراتب معرفت

واقعيت
مفهوم
چارچوب مفهومي
معنا و تفسير

متغير وابسته نسبيت معرفت به معناي باور
صادق موجه

معيار معرفت

ارزش و هنجارمندي
مسائل و پرسشها

شكل  .٧تصوير كلان تمام انواع يادشده

هركدام از انواع نسبيگرايي شناخت كه در شكل بالا ترسيم شده است ،خود
ميتواند از نوع نسبيگرايي ضروري عقل بشري ،يا از نوع نسبيت مردود با تبعات
غيرقابل پذيرش معرفتشناختي باشد؛ لذا در شكل زير براي روشن شدن فضاي
غبارآلود نسبيت ،مدلي ترسيم شده تا ياريگر فهم بهتر مسير تبيين و نقد قرار گيرد .از
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افراد تأثيرگذار

فراگير

٣٣

آنجا كه منظور از تمام متغيرهاي موجود در مدل زير ،در قسمت پيشين بهطور مفصل
تبيين گرديد ،در اين قسمت ،تنها به بيان صورتبندي شكلي آن مفاهيم بسنده شده
است.

٣٤
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شكل  .٨نماي شماتيك مدل مفهومي پيشنهادي از ارزش معرفتشناختي انواع نسبيگرايي

طبيعت ًا آن دسته از نسبيگرايي كه در قسمت معقول ،نمايش داده شده است ،از

جهت حكم ،ملحق به نسبتگرايي به معناي عام بوده و محل نقد قرار نميگيرد ،اما
نسبيگرايي مردود ،شامل انواعي اعم از نسبيت در واقعيت ،معرفت به معناي باور

صادق موجه ،فهم و معنا ،مباني يقيني علوم ،گزارههاي متناقض و واقعنمايي ارزشها
شده و با ايرادهاي اساسي معرفتشناختي روبرو است.
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