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  شناختي حافظهمعرفت نقش
 طيبه غلامي*
 زهرا خزاعي**

  چكيده
. از دبپردازشناسان معاصر از نگاه معرفتشناختي حافظه تحليل نقش معرفتبه  است آن اين نوشتار بر

نگري، گواهي، استدلال و استنتاج اشاره درون توان به ادراك حسي،ميان منابع پاية معرفت و توجيه مي

و از  صورت گرفتههاي زيادي حافظه يك منبع اساسي معرفت است يا نه، بحثاينكه  بارةدر .كرد

 هاپرسشتا به اين  دكوشميحاضر  ةمقال . در اين رابطه،تاكنون موافقان و مخالفاني داشته است گذشته

صورت  هآيا ب باشد، ي: آيا حافظه جزء منابع معرفتي است؟ اگر حافظه جزء منابع معرفتدپاسخ ده

صرفاً يك منبع حفاظتي و نگهدارنده است؟ اين جستار، آنكه تواند مولد معرفت باشد؟ يا يمستقل م

شناسي سپس به نقش معرفتي و جايگاه آن در معرفت ،حافظه پرداخته متافيزيكطور مختصر به هابتدا ب

ش رسد نقبلكه به نظر مي ،حافظه نه تنها مولدگرا نيست ،دهدنشان مي مقاله. اين دپردازمي

هاي رقيب، گرايي از ديگر نظريهحفاظت ةنظرياين كند؛ با وجود گرايي را نيز به خوبي ايفا نميحفاظت

  تر است.مقبول

  .متافيزيك حافظهي، سشناگرايي، مولدگرايي، معرفتحافظه، حفاظت واژگان كليدي:

  

  

   

                                                

  s.gholami69@gmail.com         دانشجوي دكتري فلسفه تطبيقي دانشگاه قم (نويسنده مسئول).  *

   z.khazaei@gmail.com                                                      .استاد گروه فلسفه دانشگاه قم **

  ٢٠/٤/٩٧تاريخ تأييد:                ١٤/١/٩٧تاريخ دريافت: 
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  مقدمه
هاي مختلف ياد اطلاعاتي را به گونه ةطور معمول، هزاران دادهها روزانه بانسان

ها اطلاعات ذخيره شدة خود را پس از مدت سپارند وآنها را به خاطر مي ؛گيرندمي

تمامي  .كنندكنند و از آنها براي ساختن اطلاعات جديد استفاده ميمجددًا يادآوري مي

 تا دهدحافظه به ما اجازه مي فهم اينكهگيرد. اين كارها از طريق حافظه انجام مي

-ميرا اجازه اين چگونه به ما  سهل است، اما اينكه دقيقا حافظه را حفظ كنيم،اطلاعات 

 كنندهو توجيه مولد علاوه بر حفاظت، تواندآيا حافظه ميرسد. دشوار به نظر مي ،دهد

آيا باورهاي و اصلا شوند؟ اي توجيه ميباشد؟ چگونه باورهاي حافظهنيز باور 

هايي هستند كه ذهن فيلسوفان را به اينها پرسش يا نه؟د ننيازي به توجيه دار ،ايحافظه

  خود مشغول داشته است.

 ةدربار متفاوت رويكردي با كدام شناسان و فيلسوفان هرشناسان، روانمعرفت

 يحافظه، مباحث فلسف يمعرفتنقش و  يزيكمتاف ةاند. اختلاف دربارحافظه سخن گفته

به عنوان منبع  شتريحافظه ب ،يان غربشناسمعرفت نيدر ب است. داده شكل را مهمي

در آثار  وميهو  راسل، لاكهمراه است.  زين يشناخته شده، هرچند با مخالفان يمعرفت

 Sven) سون برنكرا معاصر، لسوفانيف نياند. در بباره سخن گفته نيمشهور خود در ا

Bernecker, 2011( ،گلدمن نيآلو  Goldman, 2012)( ،هارمن (Harman, 1986) ،

، (BonJour, 2010) بونژور، (McGrath, 2007)  مك گراث، (Soner, 2009) سونر

، (Frise, 2017) سيفرا، )Huemer, 1999( ومريه، (Shoemaker, 1967) ركيشوم

 حافظه، مختلف هاينقش دربارة) ١٣٨٧(پويمن،  پويمنو  )(Pollock, 1993 پولاك

 را حافظه متافيزيك دربارة دقيق هايبحث ولي .اندكرده بحث آن معرفتي نقش ويژهبه

  .)Bernecker, 2008(كرد  جستجو توانمي  برنكر متافيزيك كتاب در بيشتر

 گراييفيلسوفان دربارة نقش معرفتي حافظه دو ديدگاه كلي دارند: حفاظت

(Preservationism) گرايان حافظه را صرفا منبعي براي حفظ و مولدگرايي. حفاظت

توانند مولد اي ميآنكه بپذيرند باورهاي حافظهدانند، بيباورهاي از پيش تجربه شده مي
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 ,Frise, 2017(دارند تأكيد باوري ديگر باشند؛ اما مولدگرايان بر جنبة توليدي حافظه 

p.487(ها و در توجيه ديدگاه خود دارند و با پرسش . هر كدام از اين دو گروه دلايلي

  اند.نقدهايي نيز مواجه

حافظه به عنوان يكي از منابع مهم معرفتي شناخته  ن مسلمان نيزدر بين فيلسوفا

گويند، حافظه را يكي از قواي شده است. آنجا كه دربارة قواي ادراكي سخن مي

باورهاي جزئي است كه از  دارندةدانند كه نگهگانه باطني و به معناي مخزني ميپنج

، ١٩٨١/ ملاصدرا، ٣٤٨تا]، ص[بي ،٢٣٠، ص١٣٧٥سينا، (ابنطريق واهمه درك شده است 

   ).٢٢٠ص

اي مقالهاين با وجود  ؛است شده نوشته حافظه دربارة متعددي در زبان فارسي آثار

وجود  ،باشد هحافظ ةباردر غربي فيلسوفان ديدگاه تحليل بهكه  فلسفي رويكردي با

و  انواع آن حافظه،بحث از  به يشناختروان يكرديبا رو فارسي بيشتر مقالات ندارد.

 ياها به طرح پرسش ي كهمقالات فلسف .پرداخته است آن يتتقو هايروشهمچنين 

 باشند نيز كرده بحث حافظه يزيكمتاف يا شناختينقش معرفت مرتبط با يهايدگاهد

 حواس«اشاره كرد:  حافظه باب در مقاله سه به توانمي ،نمونهطور هب .است اندك بسيار

 و گواهي نگري،درون« ؛)١٣٨٥( زادهحسين محمد از »شناسيمعرفت منظر از باطني

و ؛ )١٣٩١( رهبر حسن و كاكائي قاسماز  »دكارت و ملاصدرا فلسفي نظام در حافظه

 ياكبر  يمهدو  نجاتيمحمد از  »اسلامي فلسفة در حافظه قوة معرفتي و وجودي يينتب«

)١٣٩١(.  

اول،  : مقالةاندحافظه پرداخته يحبه توض يخاص يةزاواين مقالات، از هر كدام از 

 آن و همچنين خزانة و »مشترك حس« به آن، بنديطبقه و »باطني حس« تعريف از پس

 قلمرو، حافظه، به ادامه دارد. در گذرا نگاهي آنها كاركردهاي و قلمرو و »خيال«

اولًا مقاله،  اين در. كندمي ارزيابي را آن اعتبار و پردازدمي آن هايويژگي و كاركردها

 مسائل به حافظه به مربوط بخش درثانيًا  است؛ باطني حواس دربارة مباحت ترينبيش

   .است شده اشاره مختصر طورهب حافظه وجودشناختي
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 محوريّت با حافظه گواهي و نگري،درون يعني معرفت، منبع سه دوم، مقالة در

قرار گرفته  يمورد بحث و بررس يليو تحل ايمقايسه صورته ب دكارت و صدرا آراي

 پرداخته حافظه شناختيمعرفت جايگاه و نقش به خاصطور هب يزمقاله ن يناست. در ا

  . است نشده

حافظه، به عنوان  يو معرفت يدو قلمرو وجود ةباردراجمال  در مقالة سوم نيز به

 ةهمچون دو مقال يزمقاله ن ين. اشده است پرداخته بحث به ،نفس يباطن قوة ترينمهم

مورد توجه قرار داده و به نقش  ياسلام ةفلسف ةصرفا حافظه را در حوز يگر،د

  نپرداخته است. يغرب يلسوفانف يانحافظه در م ختيشنامعرفت

كند را در آراء فيسلوفان غربي تحليل ميشناختي حافظه مقالة حاضر، نقش معرفت

حافظه را مورد بررسي وجودشناختي  نقشابتدا  تر شدن جايگاه حافظه،و براي روشن

پس از . كندمستقيم اشاره مي ةبازنمايي و نظري ةبه دو نظري ،و در اين رابطهدهد قرار مي

گرايي و ظتدو نظرية حفا ،حافظه ةدربارزير معرفتي  هايپرسشبه آن در پاسخ 

  كند:مولدگرايي را از سوي موافقان و مخالفان آن بررسي مي

اي هم قابل شود يا باورهاي حافظهآيا حافظه فقط براي توجيه باور استفاده مي

چيست؟ در نهايت به اين نتيجه  ،مراد از اينكه حافظه منبع معرفتي است توجيه هستند؟

گرايي از دلايل توجيهي ظه، حفاظترغم، اهميت نقش توليدي حافرسد كه عليمي

  چندان قابل دفاع نيست. ،تري برخوردار است و مولدگرايي به دليل مشكلاتيقوي

 حافظه  اصلي معناي دو بر حاضر مقاله حافظه، مختلف كاركردهاي و معاني بين از

به عنوان همچنين اطلاعات و  يرهذخ يبرا مخزني عنوان به است؛ يعنيشده  متمركز

مباحث  يبرخ يو بررس يلدر صدد است تا به تحل اين مقاله يد.جد يمولد باورهامنبع 

شدن  روشن جهت آن، از يشحافظه بپردازد. پ يشناختبا نقش معرفت ةمهم در رابط

   .شودمي اشاره رابطه اين در رايج هايديدگاه به حافظه، يزيكمتاف

 الف) معناي اصطلاحي حافظه

 توضيحي ياآن را پوشش دهد و  يهااز حافظه كه بتواند همه جنبه جامع يفيتعر ارائة
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در  .است دشوار كند، تامين را بحث اين به ما علائق همه بتواند كه روان و ساده قدرآن

 يمفهوم ةقادر به ارائ يلي،و تحل يفيتوص يهارغم داشتن مهارت هب يلسوفانف يقت،حق

 ،حافظه يتماه پيچيدگي از ناشي بايد بيشتر را وانينات ايناند. قابل قبول از حافظه نبوده

 ،راتلج يفلسف ةناملغت دانست. آنو كاركرد  معنا دراختلاف  و همچنين تنوع اقسام آن

 مشتمل است بر، ياد كه كاركردشداند مي ادراكي ايقوه ي،طور كلرا به حافظه

 و شدن يادآور فراخواندن، ،(Recalling)آوردن  به خاطر ، (Recollecting)آوردن

 حافظه به كه است عملي ترينمتداول ،آوردن ياد . به(Reminiscing)كردن  يادآوري

آورد، ممكن است اما آنچه فرد از طريق حافظه به ياد مي. است شده داده نسبت

حتي چگونگي انجام يك  ، حوادث، رخدادها، تجربيات وخارجيشيء هرچيزي باشد: 

نامه به چند نكته به ياد ما آورد. مدخل حافظه در اين لغت تواندفعل را نيز حافظه مي

آورد، الزاما مربوط به گذشته نيست، كند: يكي اينكه آنچه فرد به خاطر ميمهم اشاره مي

اي دانستن آوردن را به معن ؛ ديگر آنكه ياد١٢×٥=٦٠توانم به ياد آورم كهكه من ميچنان

بدون آنكه حقيقتا نسبت به آن  ،داند؛ چراكه ممكن است كسي سيبي را به ياد بياوردنمي

  .)p.243،Proudfoot & Ladey ,2010 (علم داشته باشد 

 حقايق يادآوري كاركرد حافظه را صرفا نامه فلسفي كمبريجلغتدر  آئودي

نگهداري تجربيات گذشته يا اطلاعات حفظ يا ظرفيت «داند، بلكه آن را به معناي  نمي

 داند. ممكن است كه متعلق يادآوري، علاوه بر اشيا و حوادث،مي» قبلا به دست آمده

هم در اين  آئوديفرد تجربه كرده است.  كه باشد خاصي رفتار و ادراك احساسات،

 مثلا نيست؛ حقيقي دانش اي به معناي داشتنكند كه هر يادآوريمدخل اشاره مي

 به فرض درست گفتن، ممكن است ما آورد،مي ياد به را آدرسي سختي كه به صيشخ

توان نمي ولي در صورتي كه در درستي آن شك داشته باشد، كنيم، تلقي »دانستن« را آن

  .)(Audi, 1999, p.553ادعا كرد كه يادآوري او به معناي دانستن است 

  هاي مختلفي تعريف كرده است:حافظه را به صورت تولوينگ

سازي و بازيابي شناخت عصبي براي رمزگشايي، ذخيره ةحافظه به معناي قو - ١
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  .اطلاعات

  .شوندحافظه به عنوان يك منبع ذخيره كه در آن اطلاعات نگهداري مي - ٢ 

  .نگهداري شده حافظه به عنوان يك ويژگي از آن اطلاعات - ٣ 

  .بازيابي آن اطلاعات ةه عنوان فرايند سازندحافظه ب - ٤ 

. آوردانگيز فرد از برخي چيزهايي كه به ياد ميحافظه به عنوان آگاهي شگفت - ٥ 

مشخص يعني  - اي داردحالت ويژه حافظه در هر كدام از معاني فوق،با توجه به اينكه 

حالت يا  ،سيستم نگهدارنده اطلاعات يا ،استحافظه نوعي فرايند يادآوري كه نيست 

ارائة تعريفي مشخص و واحد از حافظه دشوار  - يا...وردن اطلاعات است و آ به ياد

 افزايدبر دشواري تعريف حافظه مينيز علاوه بر اين تنوع اقسام و كاركرد حافظه است. 

)Tulving & Fergue L.M, 2000, p.36.(  

يك فعاليت ذهني است كه گذشته را براي حافظه صرفاً  ،تعاريفبر اساس اين 

توان رويدادهاي مي ،دهد تا آينده را قابل فهم سازد. از طريق حافظهارائه مي اكنون

ذخيره شدة قبلي را براي شكل دادن به اقدامات آينده بر پاية توانايي يادآوري بازخواني 

 زماني- هاي فيزيكييبندكنيم. اين همبستگي بين گذشته، حال و آينده به عنوان دسته

emporal)T-patioS( بوهمطور واضح از هاز آگاهي نسبت به اشياء يا رويدادها ب 

دور يا نزديك رخ داده  ةآگاهي از آنچه كه در گذشت«نويسد: او ميه است. گرفته شد

جزء اصلي زمان حال است. چنين ظهوري شامل تصاوير بعدي معرفت از گذشته  است،

 »شودمي سخن گفته اكنونشود و در برخي تعاريف از تداوم استمرار گذشته به مي

Ojong & Adekunle, 2012, p.57).( وابسته به  ،شيءآگاهي ما از يك  بوهم از منظر

با  مواجههاز  پستوانايي ما در يادآوري ظاهري آن توسط تصاويري است كه بلافاصله 

حتي در صورت عدم  تاكند تصاوير به ما كمك مييم و اين بازخواني اهآن ضبط كرد

 .)Ibid(، موجوديت آن را زنده نگاه داريم شيءحضور آن 

هاي توليدي و بيشتر بر جنبه اندتري از حافظه ارائه كردهتعريف دقيقشناسان روان

بازسازي  ةحافظه هم وظيف؛ از نظر آنها گرايانهظتحفاهاي جنبهدارند تا تأكيد حافظه 
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ضبط  ه،ير گذشته و هم بازآفريني اطلاعات گذشته را بر عهده گرفته است. حافظتصاو

ثير شرايط كنوني و همچنين باورهاي أتواند تحت تمي ، بلكهساده تجارب گذشته نيست

كه به ياد را آنچه كنيم كه تلاش مي هنگاميزمينه و خاطرات ديگر قرار گيرند. پس

شود، بلكه طور كامل ذخيره نميهب ،اي از آنبخش عمده ،بياوريمبه ياد  ،آوريممي

  . (Salvaggio, 2017, p.2) شودبازآفريني يا بازسازي مي

تصوير  ،يادآوريدر توانايي ما در به ياد آوردن چقدر واضح و روشن است؟ آيا 

فاق ؟ با توجه به شكاف بين زمان اتشودارائه مي، كافي و كاملي از آنچه كه اتفاق افتاده

ي كه در لحظة اتفاق امكان از دست دادن عناصر حياتي اطلاعاتآيا و زمان يادآوري، 

رويدادي كه درك  باشود رويدادي كه يادآوري مي ميانوجود ندارد؟ آيا دريافت شده، 

چقدر از و دارد؟ اگر وجود دارد آن تفاوت چيست؟ نتفاوتي وجود  شده،يا تصور 

   ماست؟  ةهاي ما وابسته به حافظفعاليت

 - حافظه ياصل يمختلف حافظه، مقاله حاضر بر دو معنا يو كاركردها يمعان نياز ب

 - ديجد ياطلاعات و به عنوان منبع مولد باورها ةريذخ يبرا يبه عنوان مخزن يعني

از مباحث مهم در رابطه با  يبرخ يو بررس ليمتمركز شده و در صدد است تا به تحل

حافظه،  كيزيآن، جهت روشن شدن متاف زا شيحافظه بپردازد. پ يشناختنقش معرفت

  شود. يرابطه اشاره م نيدر ا جيرا يهادگاهيبه د

  متافيزيك حافظه
هاي مختلفي وجود حافظه چيست؟ دربارة متافيزيك حافظه و كاركردهاي آن برداشت

دراكي. اي اسرارآميز يا نوعي فرايند ااي ادراكي، حالتي ذهني، قوهدارد: قوه

شناسان و فيلسوفان دربارة وجود حافظه و كاركردهاي آن و شناسان، روانعصب

هاي گوناگوني دارند: اگر كاركرد حافظه به ياد همچنين چگونگي اين كاركردها بحث

افتد؟ آيا بين بازنمود گذشته و آنچه ين يادآوري به چه صورت اتفاق ميآوردن است، ا

عّلي هست؟ آيا حافظه صرفا باوري است كه حفظ شده است؟ آوريم، رابطة به ياد مي

شود تا فرد اگر حافظه را يك ابزار عّلي، مكانيسم يا فرايندي عّلي بدانيم كه باعث مي
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 يادعلت به  يشين،در واقع باور پ است، داشته باور آن به قبلا كه بياورد ياد به را چيزي

قبل  يباورها يتعل ياآ يم،بدان ّليع ينديااگر آن را فر حالاش است. يآوردن باور كنون

 هاييپرسش واسطه؟ با يا يردگيصورت م يمطور مستقهب »باور آوردن ياد به«نسبت به 

هاي دگيري رويكرموجب شكلمختلف در قبال آن،  هاييريگدست و موضع يناز ا

   .است شده حافظهنحوه وجود  ةبارمختلف در

دانند  و همچين فيلسوفان مسلمان، حافظه را از سنخ قواي ادراكي باطني مي معمولاً 

. گاهي آن را به عنوان )١٩٨١/ ملاصدرا، ١٣٧٥سينا، (ابنمخزني براي حفظ اطلاعات 

يكي گرفته  مثل خيال و واهمه ،كنند و گاهي با ديگر قوااي مستقل لحاظ ميقوه

ترين و راي آن بيان شده است: مهمكه كاركردهاي متفاوتي بدرحالي شود؛مي

ترين كاركردي كه براي حافظه بيان شده است، حفظ و يادآوري اطلاعات يا متداول

مجال  ،خاطرات گذشته است. بحث دربارة متافيزيك حافظه در آراء فيلسوفان مسلمان

طلبد. آنچه در اينجا محل بحث است، اختلاف فيلسوفان غرب دربارة جايگاه ديگري مي

به ياد آوردن چيزي از جملة كاركردهاي  كه باشد. اگر بپذيريمتافيزيكي حافظه ميم

اش اين است كه فرد در گذشته، چيزي را به ياد داشته كه الآن نيز به حافظه است، لازمه

آورد. فارغ از اينكه آن چيز از سنخ باور، احساس، تجربة يك حادثه و... باشد، ياد مي

رايند به يادآوردن، چند عنصر وجود دارد: چيزي كه در در اين ف كه مشخص است

گذشته به ياد داشته؛ به ياد آوردن آنها و حافظه كه كاركرد به ياد داشتن و به ياد آوردن 

به ياد را را بر عهده دارد. اگر رابطة عّلي ميان رويداد پيشين و فعلي، يعني آنچه 

مستقيم  ،پرسيم: آيا اين رابطهبپذيريم، مي آوريمهم اكنون به ياد ميرا ايم و آنچه داشته

تر در رابطة با ادراكات محسوس طوربهواسطه است يا با واسطه؟ مشابه اين بحث و بي

واسطه يا با واسطه بودن ادراك ما نسبت به متعلق خارجي، شود و بيحسي مطرح مي

مه اين پرسش را در دهد. در اداواسطه و با واسطه را شكل ميدو نوع نظرية رئاليسم بي

كنيم و در اين رابطه به بررسي دو نظرية عمده اي مطرح ميرابطة با باورهاي حافظه

 پردازيم.    دربارة حافظه، يعني نظرية بازنمايي حافظه و نظرية مستقيم حافظه مي
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  نظرية بازنمايي حافظه. ١
، با ذكر اين مثال در دفاع از »شناسيجايگاه حافظه در معرفت«در مقاله  ادكالنو  اجنگ

طور مستقيم هب دتوانن نميآكه ال داندمي اجنگ: كنندنظرية بازنمايي حافظه استدلال مي

 اشدر حال حاضر رويدادي كه عروسي د؛ چراكهدر ارتباط باش شابا روز عروسي

حتمًا بايد چيزي باشد كه در آن  ،ك يادآوريوجود ندارد. موضوع مستقيم از ي ،باشد

ساز وجود داشته باشد. پس اگر گذشته، آن چيزي نيست كه فورًا از يك خاطره ةلحظ

  پس چيست؟ ،خاطره آگاهي ايجاد كند

 Representational Theory of Memory)نظرية بازنمايي حافظه با توجه به 

(RTM))ذشته آگاه است، اين رويداد را با رويداد گ ة، فردي كه به سادگي از ارائ

اش، در يادآوري روز عروسي بنابراين ؛آوردآوردن تصاوير خاص به ذهن به ياد مي

در  هزيباي افراد آشنا و غريب ةچهر ،زيباو بزرگ  يسريعًا يك كيك بزرگ، سالن اجنگ

ا با ر شاروز عروسياو . دآوردار و افراد رسمي را به ياد ميهاي زرق و برقلباس

بازنمايي حافظه، دليل  ة. بنابراين با توجه به نظريدآوريادآوري اين تصاوير به ياد مي

 اتصوير است كه م دليل وجود اين در حافظه، نماد يا تصوير است و به اآگاهي فوري م

 ,Ojong & Adekunle, 2012(هاي خاصي در زندگي هستيم قادر به يادآوري روز

p.59(.  

ديويد ، جرج بركلي، جان لاكهاي مختلفي توسط حافظه در قالبنظرية بازنمايي 

  بيان شده است.  راسل برتراندو  هيوم

  مستقيم حافظه ةنظري .٢
كه اغلب به  (Direct Theory of Memory (DTM)) مستقيم حافظه ةنظريمطابق 

. مستقيم است ،آگاهي ما از گذشته ،در حافظه، شودعنوان رئاليسم مستقيم شناخته مي

نقش تصوير يا جسم داخلي در حافظه را  ،بازنمايي حافظه ةخلاف نظري بر اين نظريه

 & Ojong/٢١ص ،١٣٨٥زاده، حسين /١٤٤ص ،١٣٩٤ (آئودي،بيند تر ميرنگكم

Adekunle, 2011, p.326/ Brenecker, 2012, p.61.(   

اين  ،از مثال مشابهي كه قبلًا در نظرية بازنمايي حافظه استفاده شد بهرهبا  سنورا
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  :رويكرد را توضيح مي دهد

آورم، به مي را به يادام رويداد عروسيوقتي روز  ،كندنظرية مستقيم حافظه بيان مي

هايي را در حال حاضر به لطف يادآوري يك تصوير، فعاليتمن نيست كه  ااين معن

ام درك مستقيمي بلكه يادآوري روز عروسي ،آورمام به ياد ميداشته روزآن كه در 

از گذشته است. البته يك عنصر تجربي براي حافظه من وجود دارد، اما اين نشان 

ام را فقط به خاطر به ياد آوردن تصوير ذهني به ياد دهد كه من روز عروسينمي

حافظه را به  وي .فظه استاز طرفداران اصلي نظرية مستقيم حا توماس ريددارم. 

گذشتة  ةتوانيم دانشي فوري درباركه ما با آن ميداند ميعنوان يك قوة ذهني 

مستقيم از  ةكه شرح نظري كندمياشاره  سنوربا اين حال  .چيزها داشته باشيم

  ).(Senor, 2008, p.5حافظه، پوچ است  

ه در نيادآوري  زمانجسم در توجه به اينكه  با شود:پرسش مطرح مياين  اكنون

توان چيزي را به ياد آورد كه در زماني چگونه مي ،در گذشته است بلكه زمان كنوني،

قبل از زماِن به يادآوردن ذهن حضور داشته باشد؟ آيا اين سخن مانند آن نيست كه 

امر قابل درك كرد؟ در صورتي كه اين  ،شود چيزي را كه وجود نداردبگوييم مي

 ضمن پذيرش اين مورد آئوديدرگير پوچي است.  ،رية مستقيم حافظه، نظپذيرش باشد

  كه دو ِاشكال بر اين نظريه وارد شده است: گويدميشناسي معرفت كتاب در

  .چيزي شبيه به توهم در مورد حافظة مستقيم وجود دارد .١

  .)١٤٥ص ،١٣٩٤ (آئودي،. حافظه در معرض خطاست ٢ 

 يراز تصاو توانيچگونه مي اين تبيين است كه دشوار، دومين مشكل اين نظريه

اگر  رد تا رخدادي را كه در گذشته اتفاق افتاده به ياد آوريم؟حافظة فعلي استفاده ك

رويداد گذشته  از آن، بلكه تصويريك  نه صرفاآنچه مستقيمًا از آن آگاهي داشته باشيم، 

  . نمي توان آن را يادآوري كرد باشد،

اگر در نظرية حافظه، رابطة عّلي ميان  يه آن است كهسومين مشكل اين نظر

كه طورهمانيادآوري باور و گذشته را بپذيريم، اين رابطه در اين نظريه وجود ندارد، 

سپارد و خاطر ميهكسي كه چيزي را ب زيرا ؛شد اين اشكال بر نظرية بازنمايي نيز وارد
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نسبي با تصاوير قبلي آن چيز نيز مرتبط طور هبايد ب ،آوردمي يادتصويري از آن را به 

 كه معتقدند ،هيومهمچون  افرادي. ، اما اين قاعده در اين نظريه رعايت نشده استباشد

 ،ي منطقي و بنابراين روابط عّليارابطه هنو رابطة بين علت و معلول متافيزيكي است 

، از مذكور ة. دو نظري(Hume, 1978, p.160) ندطور تبييني قابل شناخت نيستهب

از  پيششناسان معرفت بيشترودشناسي حافظه است كه ترين نظريات در وجمهم

  اند.شناسي حافظه به آن اشاره كردهپرداختن به معرفت

 شناختي حافظهنقش معرفتج) 

پرسش اصلي كه در اينجا بايد  ترين بخش زندگي بشري است.شناخت يا معرفت مهم

و  ؟اين معرفت و شناخت چگونه حاصل شده است :است اينبدان پاسخ داده شود 

باورهاي ما مستند  ةهمبا اين نظر كه شناسان اند؟ معرفتكدام ي اين شناختمنابع معرفت

نام  پنج منبع معرفتي مهمو از  اندها برآمدهدر پي پاسخ به اين پرسش به منبعي هستند،

اعتبار  يبررس .عقل و گواهي ،نگريادراك حسي، حافظه، درون كه عبارتند از:اند برده

 كه افتدري هاآن پژوهشطلبد تا با توجه به يرا م ياجداگانه يهامنابع، پژوهش نيا

منابع  يشناختمعرفت يابيارز .ندنامعتبر هست كي منابع، معتبر و كداماين از  كي كدام

 يهامعرفتهمچنين و  يقيحقريرا از غ يقيحق يهاتواند باعث شود تا معرفتيم

 شناسيمعرفت در حافظه نقش به اينجا در .ميجدا كن يمعرفت يادعاها را از يواقع

 باور توليد براي منبعي حافظه آيا هستيم: هاپرسش اين به پاسخ صدد در و پردازيممي

 براي صرفا مخزني يا است باور حافظه، مولد اصلا دو؟ هر و يا آن توجيه يا است

   از آن؟ حفاظت

 متعلق. شودمي يافت  حافظه در كه است اموري به مستند آگاهي، و باور از بخشي

 كه باشد حالاتي حتي و هامكان ها،ويژگي حوادث، اشخاص، است ممكن باور اين

 كه است اين به مشروط حادثه، يك آوردن ياد به پس ايم؛داشته ايتجربه آن از زماني

كه تاكنون سه بار  دانديم بهيطمثلًا  ؛باشيم داشته ايتجربه حادثه، آن از اين، از پيش

 بهيطو بهمن. اگر از  يدر د گريبار در مهرماه و دو بار د كي ؛تاس دهيرا د زهرا
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. حال »دارم اديرا به  زهرا« دهد،يممكن است؟ او پاسخ م يزيچ نيچگونه چن ،ديبپرس

 :خواهد داد پاسخاو نه؟  ايدارد  اديرا به  گشمادربزر ةچهرآيا  ،ديبپرس بهيطاگر از 

 اورديب ادياو را به  توانديمن ليدل نيبه هم ؛»چون سالهاست او مرده است دانم؛ينم«

 كه است آوردن ياد به يا داشتن ياد به همين به اتكا با فرد پس ).١٥٨ص ،١٣٩٥ (شمس،

داند مي او دليل، همين به ؛دارد علم ايحادثه به نسبت يا شناسدمي را كسي كندمي ادعا

  .است باريده باران ديروز كه دارد ياد به زيرا باريده است؛ باران ديروز كه

 .دانستن است ينوع يادآوري ،حافظه يشناختمعرفت ةينظرمطابق طور خلاصه، به

  p دانست كهيقبلا م Sچون ؛ pكه  دانديم S، پس pبه خاطر داشته باشد كه  Sاگر 

(Frise, 2017, p.487) .دهد،يدرس م ارسطوبه  افلاطونكه  دآورييم ادي هاگر شما ب 

آموزش  ارسطوبه  افلاطونكه  داياست كه شما در گذشته متوجه شده ليدل نيبه ا

 ةيشما كمك كرده است. اگر نظر يبه دانش فعل يدانش قبل نياست و ا دادهيم

 ادي هب م،كنييباشد، ممكن است به همان اندازه كه ما فكر م حيصح شناختيمعرفت

. مياست كه نسبت به آن معرفت داشته باش نيا ،يزيچ يادآوري ة. لازمميداشته باش

)Moon, 2013, p.2726(.  

 شناسيمعرفت ةينظر دياست كه چرا با نيبدان پاسخ داده شود ا ديكه با پرسشي 

 يهاطور متداول از واژههاست كه ما ب نيا رشيپذ نيا ياصل ليدل م؟يريحافظه را بپذ

  :ديريرا در نظر بگ ريز ي. ادعامكنيياستفاده م »دانستن«و  »ادآوردنيبه «

داند كه اين مطلب را بازديد كرده، اما نمي ايسلندآورد كه از رود به ياد مي سلي

يادآوري رسد؛ چراكه غيرعادي و عجيب به نظر مي ارتباط بين اين دو به ياد دارد.

داند كه او اصلاً نمي، در حاليآوردياد ميفقط به  سليداند. ميدانستن را  نيازمند 

به دانستن نباشد، معنايش نيازمند  ،يادآورياگر  كه آيا اين باور رخ داده است يانه؟

  . )Ibid(صدق غيرتصادفي است جيه و تو، به باوراين است كه نيازمند 

بخش هستند كه فرد صورتي معرفتدر تنها اي مراد اين است كه باورهاي حافظه

 pداشته باشد. در اين صورت اگر  - يعني باور صادق موجه - قبلا نسبت به آن معرفت
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هم معرفت دارد؛ به عبارت ديگر،  pتوان گفت كه نسبت به را به ياد بياورد، مي

يادآوري واقعًا آيا اين مطلب جاي بحث دارد كه يادآوري متضمن دانستن است. البته 

نشان  يبا مثال» حافظه يشناسمعرفت« ةدر مقال سيفرا ؟اين الزامات را دارد يا خير

را به  يكه پول آورديم اديبه  تريپ ،ديريبه باور دارد. در نظر بگ ازين يادآوريدهد كه يم

كه او پول را داده باشد. حداقل در نگاه اول، دشوار  ندارداما باور  ،است دهيبخش يكت

آن  ،يزيبدون باور داشتن به چ توانديم تريپچگونه  د،يموضوع را درك كن نياست كه ا

   )fries, 2015, p.60( اورد؟يب اديرا به 

 ،كنديبه باور دارد. او ادعا م ازين ،يادآوريكه  كنديم مطرحرا  يگريد ليدل مون

 هايجهيفرض در نتشياز آن به عنوان پ توانديم S، سپس Pكه  ادآورديبه  S اگر

استنباط، تنها در  هيدر توج يقبل ةيكه فرض دافزاييم مونخاص استفاده كند. اما  يهيتوج

داشته باشد كه بتواند از آن استفاده كند. اگر باور  يقابل قبول است كه باور يصورت

هستند،  وانيپستانداران هستند و همة پستانداران ح جزءكه تمام ببرها  دينداشته باش

 يطور منطقهب دتوانييكه م دياده كناستف هاييفرض عنوان به هاگزاره نياز ا دتوانيينم

به باور دارد و  ازيآوردن ن اديبه  ن،يهستند؛ بنابرا وانيكه تمام ببرها ح ديكن يرگيجهينت

كه چرا ؛دارد ازيباور موجه ن كيبه  يادآوري ،كنديادعا م موناست كه  ليدل نيبه هم

 نيقابل قبول است كه باور، موجه باشد. بنابرا ياستنباط، تنها در صورت هيدر توج هيفرض

  .)Moon, 2013, p.2720(به باور موجه دارد  ازين ادآوردنيبه 

  پذيرد:نمي را دربارة ضرورت موجه بودن باور براي يادآوري مون، سخن فرايس

آورد كه تمام ، اما همچنين به ياد ميPبه ياد داشته باشد كه  S فرض كنيد

فرض در هر را به عنوان پيش pتوان كنند. آيا ميرا انكار مي Pكارشناسان اين 

پس  ،را به ياد بياورد pنتواند  S. اگر پاسخ منفي باشداستنتاجي توجيه كرد؟ شايد 

  .)Frise, 2015, p.61(آورد كه نياز به باور دارد به ياد نمي

 زيادي شكالاتا با يرا مطرح كند، ول يخاص يممكن است ادعاها يمعرفت ةينظر

به دانستن  ازيذكر شد، اگر به خاطر آوردن ن پيش از اين كهيطورمواجه است. همان

 هيعل هاتدلالاس .يرتصادفيو صدق غ هيدارد: باور، توج ازين زيداشته باشد، پس به سه چ
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كه  يزمان يممكن است حت يادآوري كه دهند تا نشان اندتلاش كرده يمعرفت ةينظر نيا

 يآئودطور مثال هب فتد؛يادانش را نداشته باشد، اتفاق ب يسه الزام برا نياز ا يكيحداقل 

  :كنديم انيب يشناسمعرفتدر 

باورم  نينتوانم در ا ماا ام،داشته باشم شما را ملاقات كرده اديمن بتوانم به  ديشا

دوستانتان، مرا  يبانيو پشت يقو هايبا استدلال -يبه شوخ -شما رايز ؛موجه باشم

 باور همچنان اما ام؛اشتباه گرفته گريد شخص كه احتمالاً شما را با دايمتقاعد كرده

 ديشا رايز؛ باشد ياز ملاقات با شما مبتن اميبر خاطره واقع مناسبي نحو به من

 ،نياست. با وجود ا رناپذيتزلزل باًيچنان واضح است كه باور من تقر اماطرهخ

، اين نكته رغم به. امداشته باشم كه شما را ملاقات كرده اديممكن است واقعاً به 

 نيباشند، ممكن است خودم را به ا يقو يكاف ةشما به انداز هايچنانچه استدلال

 نيا هينتواند موجه باشد. توج گريمن د ورممكن است با زيسرزنش كنم و ن دليل

كه بر  يقابل قبول هايسرزنش قياز طر نيشما و همچن هاياستدلال ةباور به واسط

 اگر. است خورده شكست ،آوردم عمل به خود از هااساس معقول بودن آن استدلال

 اديگونه كه گفتم، به را در بردارد. اگر همان يمهم ةجيممكن باشد، نت يزيچ نچني

ته باشد كه برداش امر را در نيو چنان است، دانستن ا نيچن يزيچ نكهيداشتن ا

صورت ه ب يزيچ نكهيكه دانستن ا دهديگفته نشان م شيگاه مثال پچنان است، آن

     ).١٥٩ص ،١٣٩٤ ،ي(آئود نيستموجه  ،است، باور به آن يخاص

دهد كنند كه نشان ميمثالي را مطرح مي »يادآوري« ةنيز در مقال ديچرو  مارتين

  يادآوري نياز به شرط باور ندارد: 

كند. او باور دارد كه اي از يك مزرعه را با تمام جزئيات ترسيم ميصحنه ،نقاش

از  يانقاش صحنه ،شوديحال معلوم م ينكشد. با اياز صحنه را م يصرفاً تصور

 ينا يبه سادگ نقاش ناخواستهبوده است و  يدهد يكه در كودك يدهآن مزرعه را كش

 ،»صرفًا با تصادف انجام نداده كار خود را«نقاش  . ...كرده است يدصحنه را بازتول

صحنه را در  يننقاش باعث شده كه او ا يآن است كه تجربة دوران كودك يانگرب

 يرندگيم يجهآنها نت .كندياگر معتقد باشد كه صحنه را تصور م يحت - يافريندذهن ب

 يازآوردن، بدون باور داشتن است، از آنجا كه دانستن ن يادمورد از به  يك ينكه ا
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 & Martin) بدون دانستن باشد. يادآوريتواند يامر م ينبه باور داشتن دارد، ا

Deutscher, 1966, p.167)   

 دويچرو  مارتينگيري نتيجه گويد،او مي .كنديوارد م يمطلب نقد نيبر ا سيفرا

و با اين حال مثال آنها براي اين مسئلة معرفتي،  درست باشد يك معنا ممكن است به

 .كه صحنه اتفاق افتاده استباور ندارد كه نقاش  فتپذير توانمي مشكلي ايجاد نكند.

اين سخن قابل پذيرش  آورد؟همان چيزي است كه نقاش به ياد مياين  اما آيا دقيقاً 

 صحنه و يا تجسم بصري آنآن چيز،  آورد،است كه اگر نقاش واقعًا چيزي را به ياد مي

آورد كه صحنه اتفاق افتاده است؛ اين خيلي قابل قبول نيست كه او به ياد مي است، اما

هايي از يادآوري بدون باور را نمونه دويچرو  مارتينممكن است كه به عبارت ديگر، 

از نيست، بلكه حافظة رخدادي و يا نوع ديگري » يادآوري معنايي«ارائه دهند، اما اين 

تهديدي براي نظرية  ،اگر اين درست باشد، پس اين مثالباشد. حافظه مي

  Semantic)تنها به حافظة معنايي ،زيرا اين نظريه ؛شناختي حافظه نيستمعرفت

 memory)* 2015 ,شودمربوط مي, p.66)  Frise(.  

                                                

 حافظة مدت،كوتاه حافظة: از ندعبارت آنها ترينمهم كه شده ذكر گوناگوني اقسام حافظه، رايب *

 ،مدتكوتاه حافظة ظرفيت. مرجع حافظة و ابتدايي حافظة كار، حافظة مهارتي، حافظة بلندمدت،

 ميان در .است نامحدود بلندمدت حافظة ظرفيت اما دارد؛ گنجايش موضوع هفت قريب و است محدود

 شناسي،روان در. است لازم كنوني بحث براي حافظه مراحل به توجه حافظه، باب در شدهمطرح مباحث

 هايآگاهي و اطلاعات ،)رمزگردانياول (مرحلة  در مرحلة :است شده تعريف مرحله سه حافظه، براي

 و هاآگاهي ،)اندوزش( دوم در مرحلة ؛شودمي سپرده حافظه به رمزگذاري از پس ذهن، در شده كسب

 كه است فرايندي(بازيابي)،  سوم مرحلة و شود؛مي دارينگه و حفظ ،شده رمزگذاري اطلاعات

 دو از يكي معنايي حافظة .)٢٨٥، ص١٣٩٣اتكينسون،  (ر.ك: شودمي فراخوانده ذهن خزانة از هاآگاهي

 كه حوادثي يا هاواقعيت از ما باشد و عبارت است از: حافظةمي صريح يا بياني (اخباري)  حافظه نوع

 طول در كه شودمي مربوط جهاني عمومي دانش به معنايي حافظة .شوندمي بازيابي و ذخيره صراحتا

 به وابسته و تجربه در - مفاهيم و معنا ها،ايده حقايق،- عمومي دانش اين .است شده انباشته ما زندگي

 و تجربيات از ما خاطرة كه است رخدادي حافظة از متمايز ،معنايي حافظة .است آميخته هم در فرهنگ

 بازسازيرا  آن ،اينقطه هر در توانيممي كه افتدمي اتفاق ما زندگي طول در كه است خاصي حوادث
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 با و است گرفته قرار توجه مورد حافظه دربارة شناسانمعرفت انيآنچه كه در م

 نياست كه چن نيا ،كننديم ادياز آن  يادآوريمتعدد تحت عنوان  هايفيو تعر رتعابي

اشاره دارد كه آن را  Pبه شناخت از  ي) به طور ضمنsفرد ( يادآوريكه  شوديتصور م

 نيا بارةدر يگوناگون هايو از مثال انددهينام ايحافظة گزاره اي ايمعرفت حافظه

  اند.استفاده كرده فيتعر

هر سه شرط مورد  ،ايلازمة معرفت حافظهند معتقد ،مونهمچون  يلسوفان،بيشتر ف

هر كدام از اين شروط  . اگريعني باور، صدق و توجيه است ،شناسانقبول معرفت

همچون  ،از فيلسوفان ياي ديگرگيرد؛ ولي عدهنباشد، عملًا يادآوري صورت نمي

  البته بايد توجه كنيم كه اين نوع نگاه، خاصِ .انداين شروط را الزامي ندانسته ،آئودي

گونه تفسير  اي را اينهاي معرفت حافظهاي آنهاست و شرايط و ويژگيمعرفت حافظه

اي و معرفت فرق ميان معرفت حافظه ،و طرفدارانش آئوديچراكه  ؛اندو تبيين كرده

ر معرفت سه شرط معروف معرفت، جايگاهي د ،ممكن استهرچند  .اندگذاشته

از ضروري نبودن شرط توجيه براي معرفت  آئوديهمچنان  اما  ،اي نداشته باشدحافظه

باعث  ،باشد ايهكه اگر حافظه باعث به ياد داشتن واقعچرا ؛گويداي سخن ميحافظه

 هماي نيست و بازهاي حافظهشود و اّلا نيازي به اين شرط در معرفتتوجيه آن مي

كند كه بيان مي ،شونداي ميرهايي كه منجر به معرفت حافظهجدي در باب باو طوربه

  دهند.تشكيل معرفت مي ،اين باورها وقتي صادقند

هاي نقض و شواهد در تحليل خود به مثال ،معتقد بود آئودينيز همچون  برنكر

 ، به اين اياز معرفت حافظه يشدر تحليل خو . ويكرده استفراموش شده توجه 

تواند چيزي را به ياد اشاره كرده كه اگر بخواهيم از مواردي كه حافظه بدون توجيه مي

ولي  ،آوردرا به خاطر مي pداشته باشد نام ببريم، مواردي هست كه فرد مورد نظر آن 

                                                                                                               
 حافظة كهدرحالي باشد؛ گربه دربارة اطلاعاتي حاوي ،است ممكن معنايي حافظة مثال، عنوان به ؛كنيم

 باشد خاص گربة از يخاص حافظة شامل است ممكن رخدادي

)(https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_memory#cite_note-3.. 
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كه اگر او از آن اطلاعات طوريهب .برددر جايي كه برخي اطلاعات ديگر آن را از بين مي

  ).(Brenecker, 2011, p.331 نيازي به توجيه نداشت  pباوربراي  ،آگاه بود

  با ذكر مثالي، در صدد نشان دادن اين است كه حافظه مستلزم توجيه نيست: برنكر

. امروز ه استشد ترور ١٩٦٣در سال ،جان اف كندي ،آموخته بود s در گذشته

ترور  ١٩٦٣در سال  كندي ،گويندآنها به وي مي با او شوخي كردند. sدوستان 

اي در اختيارش قرار شواهد معقول ولي گمراه كننده ،نشده بود و در اين رابطه

ترور  ١٩٦٣در سال  كنديداند كه ديگر نمي sهاي نقض، دهند. باتوجه به مثالمي

ترور  ١٩٦٤چراكه وي قادر به رّد اين گزينه مرتبط نبود كه او تا سال  ؛است هشد

داند او ديگر نمي ،آوردينكه همچنان اين واقعيت را به خاطر ميباوجود انشده بود. 

ادن اين نشان د ،از ذكر اين مثال ،برنكر. هدف دترور ش ١٩٦٣در سال  كنديكه 

تواند كه يك فرد ميچنانهم ؛اي الزاما موجه نيستندباورهاي حافظه نكته است كه

به خاطر بياورد،  ،دانستمي 1t هر آنچه را كه يك فرد در 2t را بداند، در  1t، p در

؛ علم ندارد ،دانسته استآن را مي 1tكه در   pديگر به آن  2tبا اين تفاوت كه در 

مستلزم معرفت  ،توجيهي ندارد. نتيجه اين است كه حافظه ،pكه براي آن باور چرا

نه تنها ممكن است فرد  ،نه توجيه. در اين حالتو زيرا نه مستلزم باورست  ؛نيست

بلكه همچنين اين امكان وجود دارد كه برخي  ،زي را به ياد آورد كه باور نداردچي

ولي گمراه كننده ارائه شود كه باعث شود تا باوري كه زماني براي  ،شواهد معقول

هرچند هنوز آنها را به ياد  ،به خاطر اين شواهد ديگر موجه نباشند ،او موجه بود

  ).Brnecker, 2011, p.330( دارد

را  يموجهريغ كه ممكن است فرد باورنيدرباره ا برنكر ليتحل نيرسد ايظر مبه ن

است.  يقابل قبول دگاهي، ددبر انمي را از هاآن هيتوج ،نقض هايمثال با ايكند و  يادآوري

 ايآورد  اديموجه را به ريغ تواند باوريفرد م ايكه آ ستين نيا نجايا البته بحث ما در

 نيا ،بخش باشندمعرفت ياحافظه يآنكه باورها ةلازم ايآ كه است نيبلكه سخن ا ،ريخ

  ؟ريخ ايكند  نيمأمعرفت را ت طيشرا تواندمي باور فردآيا است كه 

اي را با سه شرايط معرفت حافظه ،مونطيفي همچون كه مشاهده شد، همچنان
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تر ، كاملآئودياز تحليل  را برنكرتحليل ، مونحتي  دانند وشرط معرفت يكي مي

 مون، اما سخن به اين ديدگاه، اشكالاتي وارد كرده است فرايس. به رغم آنكه داندمي

گويد، لازمة آنكه يادآوري متضمن معرفت باشد اين رسد. او ميتر به نظر ميمعقول

 مهماين  است كه قبل از آن معرفتي وجود داشته باشد تا فرد آن را به ياد آورد. توضيح

پرداخته شود؛ ولي آنچه را كه  برنكربر  فرايسطلبد كه به اشكالات مقالة ديگري را مي

 حتي خاطرات نامأنوس و فراموشتوان با دليل عقلي دريافت اين است كه ما مي

 تنها .است دانيم كه صادقاي داريم كه نه توجيهي براي آن داريم و نه حتي ميشده

ذهن خود داريم و همين واضح و روشن، در  بصورت كم وبيشاز گذشته  خاطراتي

اي نيازي به شروط معرفت ندارد و با تواند دليل خوبي باشد بر اينكه معرفت حافظهمي

  آن كاملًا متفاوت است. 

هاي فراواني براي اين مطلب بوديم كه آيا يادآوري نيازي به تا اينجا شاهد تلاش

و همچنان مشخص ؟ هر تلاشي هم با اشكالات مختلفي مواجه شد خيرمعرفت دارد يا 

توان چيزي را در حافظه نگهداري كنيم يا مي ،نشده كه اگر ما معرفت نداشته باشيم

بدون شناخت وجود دارد  ،ايمآن بحث كرده ةاينكه آيا يادآوري به اين معنايي كه دربار

ولي بايد از  ،كندحافظه نقش مهمي را ايفا مي شناختي،هاي معرفتدر بحث يا نه؟

  شناخت است يا خير؟  تضمنم ،حافظهآيا كه  پرسيدن شناسامعرفت

 د) توجيه و حافظه

. به نظر كنديم يبانيمن، از باور من پشت يكنون ةدست دارم و تجرب كه من باور دارم

. اما دهميمتصل است و خودم انگشتان دستم را تكان م ميزودست من به با ،رسديم

طوركامل مطالب در حافظه است. من به» شده رهيذخ«صرفاً  ،من يفعل يباورها شتريب

 ني. باتوجه به اكنديم يبانپشتي هامن از آن يبلكه تجارب فعل كنم،ينم دييخودم را تأ

ما  يباورها هيپاسخ داده شود كه توج پرسش نيبه ا تا شده است يسع ينجادر ا ،مطلب

چگونه است و  ،باور هينقش حافظه در توج ؟افتديحافظه چگونه اتفاق م ةبه واسط

 جهينت ،وجود نداشته باشد پرسش نيا يبرا يحياگر توض كند؟يم فايا ينقش اياصلا آ
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 باًيتقر ،شده رهيذخ يرهاهستند. مشكل باو رموجهيما غ يباورها بيشترشود كه يم

  ).Madison, 2017, p.290/ ٣١٥ص ،١٣٨٧ من،ي(پو است حيتوض نيمشكل وجود ا

را هم با خود به همراه دارد كه به آن مسئله شواهد  يگريد ةمشكل، مسئل نيا

كه تمام  يزمان يبماند، حت يموجه باق توانديباور م كي. چگونه ندگوييشده موشفرام

 اديبه  توانميمن نم ؟رفته است نياز ب - آن يبرا ميتمام شواهد مستق يعني - آن ةگذشت

 باور اما دارد، وجود - دارپشم يمانند بزها - ييزهايچگونه متوجه شدم كه چ ،اورميب

 نياست كه چگونه ا نيا پرسشاما  .آنها وجود دارند و موجه هستند هنكاي به دارم

شواهد و مدارك خود را  يما گاه رايز ؛تندمشكلات متفاو نيا شوند؟يم هيباورها توج

اوقات آن شواهد را فراموش  يو گاه مكنييشده حفظ م رهيذخ يباورها يبرخ يبرا

 هيكه توج ي. كساناندهوجود داشت ،ندر ذه ذخيرهكه آنها قبل از يحالدر م؛كنييم

مشكل شواهد  بارةدر يحلراه ييگراحفاظت قياز طر ،اندرفتهيرا پذ ياحافظه

  .دهنديشده ارائه م رهيذخ يشده و باورهافراموش

 يمنبع حفاظت كيجز  يزيبر آن است كه حافظه چ يمبتن ،گراييحفاظتديدگاه 

 نيشكل دهد و ا  t1در  را pباور موجه به  Sاگر  تر،به تعبير دقيق ؛ستين هيتوج يبرا

موجه است.  ،حافظه قياز طر، t2در زمان  p به  Sباور  ،حفظ كند t2باور را تا زمان 

هارمن،  لبرتيگلدمن، گ نيآلو ،يبرگ لريسون برنكر، تاعبارتند از:  هينظر نيا قائلان

 نويمارت گراث، تام سونر، بونژور، اوونز، پاپاس، سنور، لاك، مالكوم، مگ ومر،يه كليما

 را آن كامسانا. اندصحه گذاشته شناسيدر معرفت هينظر ني. آنها بر ساختار اكريشوم

 ,Frise) نامديم »مستمر هياصل توج«آن را  برنكرو  دهينام »نگهدارنده گراييحفاظت«

2017, p.488/ McGrath, 2007, p.3).  
شده است،   هيرا كه توج pباور به  sكه  يهنگام ،گراييتوجه به حفاظت با

 sاگر  و يا شود رهيباور ذخ نياگر ا يموجه است، حت يهيطور بدهباور ب نيا رد،پذييم

از  كي چياگر ه يكه چرا در اصل آن باور شكل گرفته است و حت ،آورد ادينتواند به 

كه  ينقض هايو مثال ليكه دلا ينكند. تا زمان هي، آن را توجS ةآگاهان يذهن طيشرا

 يطور كلهب s شخص باور باشد، نداشته وجود شود، دارخدشه pباعث شود باور به 



١٤٤  
 

ن 
ستا

تاب
١٣

٩٨
مار

 ش
/

ة
٧٨/ 

عي
خزا

را 
 زه

ي،
لام

ه غ
طيب

  
 

 

 

چه هر يعني ؛است هيباور و توج موجب حفظ ب حافظهيترت ني. پس بدشوديم هيتوج

 ،كنديخاطر نشان م برنكركه چنانهم كند.يرا هم حفظ م هيتوج ،باور را حفظ كند

 t2) در زمان يباور هيتوج(شخص  كيباور  هيتوج ةدر واقع دربار ييگراحفاظت

 نيدر زمان بعد هم ا ،دارد يباور موجه يكس كه در زمانهر يعني ؛كنديم يپردازهينظر

  .)Frise, 2017, p.487(آن باور دارد  يرا برا هيتوج

كه  گريد ةيو دو نظر گراييحفاظت انيم دياست كه با نينكتة مهم و قابل توجه ا

  :ميبگذار زيتما نامند،يم گراييحفاظت هم را هاآن

 هيتوج t در زمان ،حافظه قياز طر pدر باور داشتن به  ابتدا sاگر  :ييمولدگراضد

از حافظه  ريغ يمنابع قياز طر ،tقبل از  pباور به  يبرا S ةحافظ هيتوج تنهاي در شود،

آنكه يب ،موجه است رباو ةصرفا نگهدارند ،معنا كه حافظه نيبه ا ؛به دست آمده است

عبارتند از:  انيمولدگراداشته باشد. ضد ياحافظه يباورها هيتوج در يدخالت چيه

  .سنورو  لورين، جكسون، گلدمن

باور داشته باشد كه  sدرست باشد و اگر شخص  گرايي: اگر حفاظتگراييحفاظت

p در زمان t1 است و باور  هيتوجقابل ريغs  بهp  در زمانt2 كه  يدر صورت ،بماند يباق

است.  هيتوج رقابليغ t2 در زمان pباور دارد كه  sشخص ،نكند رييتغ طيشرا

را  يهيموارد، حافظه توج شتري. در بستين هيحافظه، مولد توج ،ديگويم ييضدمولدگرا

كار را انجام ندهد.  نيا ديشا يو حت كنديحفظ م ،به دست آورده گريكه از منابع د

 گراييحفاظتمطابق  .كندينم جاديرا ا هيحافظه توج ،معتقد است ييمولدگراضد

 كنديرا در خود حفظ م حفظ شده يهاباور ،يمنف ايمثبت  گرهيحافظه، هر حالت توج

(Ibid)ر بر مولد نبودن باو ييگرااست كه ضدمولد در آندو  ني. تفاوت محرز ا

بر بقاء آن  ييگرااما حفاظت ،اصرار بورزد رنكه برحفظ آن باوآيب ،داردتأكيد  ياحافظه

 ييمولدگراضد با رمولد نبودن باو ركه ديرحالد ؛داردتأكيد  - موجهريغ ايموجه  - باور

  مشترك است.

 ةينظر«را  گراييو حفاظت ييمولدگراضد انيم ونديپ ومريه ب،يترت نيبه هم
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 آورديم اديكه به  يكه كس پرسش نيپاسخ به ا يبرا ومريهنامد. البته يم »گراييحفاظت

P چگونه باور دارد كه ،P ةينظر ،نباطاست ةينظر: كندياستفاده م هياز سه نظر ،ستيچ 

  . گراييحفاظت ةينظر، هيپا

پنج  ةيفرض«بر  يمبنراسل  ةياز نظر ،ييگراحفاظت ةينظر نييتب يبرا ومريه

تر از شيپ قهيرا پنج دق يممكن است خداوند كس گويد،ميبرد. او يبهره م »ياقهيدق

 ني. او ااورديبه وجود ب خصوصياتمكان و با همان  كيو در  التيا كيخودش و در 

از  يول ،مشابه او را دارد اتيتمام خصوص Mike2نامد. يم Mike2شخص را 

 هابه آن ومريهباور دارد كه  يزهايبه همان چ Mike2 دارد. ياطلاعات نادرست اشتهگذش

اش دروغ است و گذشته ةدربار Mike2 يباورها شتريتفاوت كه ب ناي با ،دارد باور

 ينيرينان ش ،صبحانه ومرهي اگر ،مثال طورهب ؛ندارد هابه صدق آن يابيدست يبرا يراه

  گزاره موجه است.  نيدر باور داشتن به ا زياو ن يخورده باشد، همتا

 ،حافظه ييگراحفاظت يةدر نظر اريدر تضاد است؛ ز ييمولدگرا يةبا نظر هينظر نيا

در باور  ومريه. پس كنديم يباورها در خود نگهدار يبرارا  هياول هيتوج كيصرفًا 

 يبرا يهيتوج ي،ادراك حس نيدارد و هم يحس ةتجرب ،ينيريداشتن به خوردن نان ش

باورش داشته باشد؛  يبراي هيتوج نيچن تواندينم ومريه يهمتا يول .باور اوست

 نيدر ا ، بلكهستندين هيتوج يحافظه، منبع اصل اتيتجرب ،ييگراحفاظت يةكه در نظرچرا

 ,Huemer, 1999( است باورها مورد نظر قرار يصرفًا حفظ و نگهدار زين هينظر

p.350.(  

 گريتر از دقابل قبول يامعرفت حافظه ةدربار ياهينظر ،معتقد است ومريه

. او در باشد ييگراو حفاظت ييضدمولدگرا يةنظر انيم ونديپكه است  بيرق يهاهينظر

 ديبا ،شود هينظر نيا نيگزيجا ياهياگر قرار باشد نظر كند،ياضافه م تينها

به عنوان  زين مك گراثكه  ستا يزيهمان چ نيحفظ شود. ا ييگراحفاظت

  .)Ibid, p.351( بردياز آن نام م »ييگراحفاظت«

 گراييحفاظتكه تا نشان دهد  ندكيم دييرا تأ يمعرفت كاريمحافظه ،مك گراث



١٤٦  
 

ن 
ستا

تاب
١٣

٩٨
مار

 ش
/

ة
٧٨/ 

عي
خزا

را 
 زه

ي،
لام

ه غ
طيب

  
 

 

 

از  شيب« پذيرد:را مي ييگراقوت حفاظت عبارت نيهم با ا سيفرامستلزم آن است. 

اما و انتقاداتي مواجه بوده است،  اتاشكال اب ييگراحفاظت ةيچهل سال است كه نظر

  .)Frise, 2017, p.488( »اندرفتهيشناسان آن را پذهمچنان معرفت ،با اين وجود

هايي براي حلاي جذاب است، نه فقط به اين دليل كه راهگرايي نظريهحفاظت

دهد، بلكه به اين دليل مشكلات باورهاي ذخيره شده و شواهد فراموش شده ارائه مي

جلوگيري  (Problem of Forgotten Defeat)فراموش شده  نقضكه از مشكل 

باوري كه در آينده  ،نهاآبه نظر  راكهچ ؛كاران اين مشكل را قبول ندارندكند. محافظهمي

طور كه باوري كه به دپس دليل ندار ؛طور كلي توجيه شده استقبلا به ،شودتوجيه مي

موجه  ،فراموشي اين نيست كه باور ناموجهي ةرها كنيم. نتيج است را كلي توجيه شده

؛ اي وجود نداشته كه فراموش كرده باشيمكنندهدر اينجا ناقض يا ابطال چراكه ؛شود

  ).Ibid(آيد مشكل شكست فراموش شده پيش نمي، اينجادر  روازاين

نقض نشده   ،شكست فراموش نشده ةمسئل باموجه هستند كه  يباورها تا زمان

است؟  يواقع يمشكل ،شدهشكست فراموش ةمسئل اياست كه آ زبرانگيبحث نيباشند. ا

 لسوفانيف زا ياريبس ن،يدارند. بنابرا يبرداشت نيچن گراييتمام مدافعان حفاظت باً يتقر

حل راه كي يكه دو مسئلة مهم را بدون معرفچرا كنند؛يم دييآن را تأ ،گراييحفاظت

به نظر كه  كننديم دييتابه اين دليل را امر  نيانيز  لسوفانياز ف يبرخ .كنديسوم، حل م

 ،معرفتي كارانمثال محافظه طوربه است؛ تريو عموم ترقابل قبول ايهينظررسد، مي

 P نيو ا Pباور داشته باشد كه  Sاگر  ،معتقدند مك گراثو  نهارم لبرتيگمانند 

 هيتوج ابتدا، در Pباور  يبرا يقبل به اندازة كاف ةباور دارد كه لحظ Sشده باشد،  هيتوج

باورش موجه شده  ،قبل ةلحظ باور دارد كه يبه درست S ،بيترت نيشده است. به ا

 ياست كه در حافظه نگهدار يهيتوج يدارا باورشدر حال حاضر، است؛ چراكه 

 يقابل اعتماد نديفرا حافظه ،معتقدند انگراياز وثاقت ياريمثال، بسطور هب؛ شوديم

 شود،يم حافظه  نديوارد فرا ،صادق يكه باور يهنگام .كندياست كه باورها را حفظ م

كه در  ياگر باور ،معتقدند انگرايوثاقت نيهمچن. دآييم رونيصادق ب يفقط باور
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خود را  هيحفظ شود، باور، توج ينانيقابل اطم نديافر قياز طر ه،اول موجه شد ةمرحل

 ياست. اما حت گراييمستلزم حفاظت انهگرايوثاقت ةيدو نظر نيا وستني. پكنديحفظ م

 گلدمن. ابدييم گرايياز وثاقت شتريرا ب گراييحفاظت ،گراييوثاقت، پدر گلدمن نيآلو

 به باور وي، .كندياستفاده م گراييوثاقت هاياستدلال يبرا گراييحفاظت از

و  يشده، شواهد فراموش رهيهمچون باور ذخ هايينمونه يبرا يزيدستاو گراييحفاظت

 گراييحفاظت ه،يخوب توج ةينظر كي، گلدمناست. به نظر  آوررتينقض ح هايمثال

 يهاهيمشترك نظر يمبنا ييگراحفاظت، كند. قابل ذكر استيخود جذب م يرا به سو

و  يميپارادا ييگرابرون ،يمعرفت يكارمحافظه ،ييگرامثل وثاقت هيگوناگون توج

  .)Goldman, 2012, p.322( است ييگرادرون يهاهينظر

 ؛وارد شده است يينقدها ،شناسيمعرفت گريد هايهينظرهمچون  گراييبر حفاظت

. هر يادآوريدر  تيشواهد فراموش شده و عدم موفق ر،يرش منيهمچون مشكل اهر

 كنديم جاديرا ا يديمشكل جد گراييحفاظت ايكه  دهديمشكلات نشان م نيكدام از ا

 ايحفاظت  ،دهديطور كامل حل كند. هر معضل نشان مهمشكلات را ب تواندينم ايو 

و  گراييانكار حفاظت يرارا ب يلياست. آنها دل يديكل يبانيفاقد پشت اينادرست است و 

 نيدربارة ا كه قبلاچنانهم. كننديمطرح م گريد هاينهيگز يبررس يبرا يليحداقل دل اي

 نيطرفداران ا، مياشاره كرد ييبه نام مولدگرا يگريد دگاهيو به د ميمشكلات بحث كرد

 توانديم ايظهباور حاف كيكه  دهنديم حيتوض يآئودو  پولاكهمچون  يافراد دگاه،يد

 يكه باورها نيهم گويند،مي هاموجه نباشد. آن ياگر باور اصل يشود، حت هيتوج

به  يعني ؛شونديم هيتوج ايحافظه يباورها شوند،يو فراخوانده م ييبازنما ،ايحافظه

  شود.يم ياحافظه يباورها هيآوردن باعث توج ادي

بول هاي مورد قكنند. در نمونهآنها يك خط موازي بين حافظه و ادراك ترسيم مي

فرد  ،شوند و بر مبناي اين ظهورمي باورهاي ادراكي، اين باورها به طريق خاصي ظاهر

شخصي وقتي  ثالطور مهب ؛رسدميش به باور امحيط ادراكي ةبه شكلي موجه دربار

 ،داراي يك تجديد خاطره است و بر مبناي اين حالت ،آوردمي خاطربه چيزي را 



١٤٨  
 

ن 
ستا

تاب
١٣

٩٨
مار

 ش
/

ة
٧٨/ 

عي
خزا

را 
 زه

ي،
لام

ه غ
طيب

  
 

 

 

رسد. ايده اين است كه اگر فرد اي به شكل موجه به باور چيزي دربارة گذشته ميپديده

غيرقابل  pو  آورد مبتني كندرا به ياد مي  pرسدرا بر اين حالت كه به نظر مي pباور به 

شود. حتي در صورتي كه ما توجيه مي p به ورباشد، پس حداقل در نظر اول، با نقض

 ،شودبر اين باور باشيم كه اين پديدارشناسي يادآوري است كه باعث توجيه حافظه مي

هاي و اگر تصور كنيم كه ويژگي؛ كنندادراك را موازي مي آنها از اين طريق، حافظه و

به آنها  آئوديو  لاكپوتواند كار معرفتي انجام دهند كه اي ميتجربي باورهاي حافظه

شود كه شود. گفته ميدهند، اين نوع از مولدگرايي با مشكلاتي موجه ميمي اختصاص

گيري از باور به ، صرفًا با بهرهنقض كنندهوضعيت معرفتي يك باور در غياب شرايط 

 معرفتي مضاعف ،شودكه از حافظه بازيابي مي ييابد. هر باوريادآوردن بهبود مي

چيزهاي ديگر،   ةمعقولانه است كه با فرض برابر ماندن هم كند؛ ولي آيادريافت مي

مند باشد، متناوبًا بهره شود و اغلب از وضعيت معرفتي بهتريكه بازيابي مي يباور

بين وضعيت معرفتي مثبت يك باور  يرسد كه همبستگي دقيقشود؟ به نظر نميبازيابي 

توان مي مك گراثداشته باشد. با تبعيت از و تعداد دفعات حافظة بازيابي شده وجود 

. بر اساس دنامي  (Epistemic Boost Problem)معرفتيافزايش را  مسئلهاين 

قانع كننده و شواهد جديدي  عواملتواند ، حافظه ميپولاكو  آئودي افراطي مولدگرايي

آن را  t2 ةو در لحظ pباوري موجه دارم كه  t1در زمان  اگربه عنوان مثال  ؛كند توليد

اند از ي كه در ابتدا كسب كردهاي با داشتن توجيهباورهاي حافظهپس  ،به خاطر بياورم

 ,Bernecker, 2011( كنندآنها در زمان يادآوري يا بازنمايي باورها استفاده مي

p.331.(  

در  ،مولدگرايي معتقد است در مقابلگرايي حفاظت ،قبلًا ذكر شدكه طورهمان

حافظه  ؛ بنابراين،دشوتوليد نمي اهدهيچ عنصر جديدي از توجيه يا ش ،فرايند حافظه

حافظه به آنكه تواند توجيه و معرفت را از هيچ ايجاد كند. در عوض تنها راه براي نمي

هاي نقض و در نتيجه عنوان يك منبع مولد توجيه عمل كند، حذف يا از بين بردن مثال

شود و در همه ت كه در اولين لحظه پذيرفته ميسيل توجيهي باوري اسناندازي پتاراه
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 يمشخص . همة عناصر مورد نياز باور، پيش از باوري كه رمزگذاريباقي بماندحال 

  اي توجيه شوند.شده است، بايد براي باور حافظه

 كيآن را به  تواندينداشته باشد، حافظه نم يهيتوج ليپتانس چيه ،هيگر باور اولا

جزء حفظ شده و  كي :دارد جزءدو  ايحافظه يباورها هيتوج .كند ليباور موجه تبد

 رايز ؛ستا گراييموافق حفاظت روانهيم يي. مولدگرايادآوري ليبه دل ديجزء جد كي

 ,Bernecker, 2011)كند ينم جاديشواهد را ا اي هياز توج يديحافظه عناصر جد

p.327(.  

 هايپرسشكه  شوديبخش گفته شد، روشن م نينچه تاكنون در اآپس از 

 يهابحث يبرا يادهيچيمحكم و پ سمانير كي ،حافظه ةدربار يشناسمعرفت

 نديدر فرا يكه حافظه نقش مهم شدبحث نشان داده  انيشناسانه است. در جرمعرفت

گذشته، معمولا مواد خام  يمعنا كه با حفظ و نگهدار نديب ؛كنديم جاديكسب معرفت ا

 ندياگرچه حافظه در فرا ،حال ني. با اكنديرا فراهم م يذهن ييبازنماها يبرا ازيمورد ن

مولدگراست با  اي ييراگبه عنوان حفاظت يمنبع معرفت نكهياما ا ،است يضرور يمعرفت

حالت بتوان گفت كه  نيدر بهتر ديشا نيبنابرا ؛مواجه شده است يمشكلات فراوان

  . دهدينحو انجام م نيعمل ثبت گذشته را به بهتر قتيحافظه در حق

  گيرينتيجه
 از يكي به بود لازم ابتدا در بپردازيم. معرفتي حافظه نقش به كرديم سعي مقاله اين در

 عمده نظرية دو بخش اين در. شود پرداخته حافظه متافيزيك بحث، يعني اين مهم لوازم

نقدهايي به  .حافظه مستقيم نظرية و حافظه بازنمايي نظرية شد: حافظه مطرح باب در

 نظرية به وارد شده اشكالات نويسندگان مقاله، نظر از كه هر دو نظريه وارد شده است

اي حافظه، قوه است. طبق اين ديدگاه، ديگر نظريه از ترقبول قابل حافظه، بازنمايي

ما نسبت  باور اولية واسطة تصاويري كه از متعلق شناخت دارد، بازنماينده است كه به

 بازنمايي تصاوير شود:هايي مطرح ميكند. دراينجا پرسشبه آن متعلق را يادآوري مي

 خيالي و توهمي خارجي، واقعيت آن اگر دارد؟ خارجي واقعيت كدام در ريشه شده،
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 ممكن بازنمايي، اين همراه به آيا است؟ باقي خود قوت به نظريه اين بازهم آيا باشد،

 سپرده فراموشي به آن از بخشي يا باشد شده پاك ما ذهني رتصاوي برخي كه نيست

 رويدادي با كه بياوريم خاطر به ديگر شكلي به را آنها بازنمايي حين در ما و باشد شده

 كمي بگوييم اغماض طوربه و يا باشد؟ متفاوت كاملاً  است افتاده اتفاق گذشته در كه

 نگه خود حافظه در را دروغيني خاطرات بگوييم اگر است؟ گذشته در تصويري مشابه

 نداده رخ شخص گذشتة خاطراتي در افتد كهمي اتفاق زماني حالت اين - ايمداشته

 بعدي زمان در آن به بخواهد كه ندارد وجود اشگذشته با اتصالي نقطة يعني است؛

 نظريةتوان مي و آيا است؟ اعتماد قابل حافظه حالت، اين در بازهم آيا -كند رجوع

 و رويداد يك آوردن خاطربه صرفا ميان بايد دانست؟ پس بازنمايي حافظه را درست

 عنصر اين. افتاده است، تفاوت باشد اتفاق حقيقتا كه رويداد آن گذشتة به مربوط حقايق

 در .گيردمي قرار تهديد معرض در حافظه بازنمايي نظرية نباشد اگر كه است كليدي

چراكه به  كشد؛مي دوش بر را كمتري اشكالات حافظه، مستقيم نظرية نظريه، اين مقابل

 اين توانمي حتي و دارد گذشته رويداد با و عّلي مستقيم ارتباط نظريه اين رسد،نظر مي

 وقتي چراكه دانست؛ حسي ادراك نظرية در خام گراييواقع با طراز هم را نظريه

 مزبور رخداد و داريم ياد به روشن و واضح را آن آوريم،مي خاطربه را رخدادي

 بيان شناسيمعرفت كتاب در آئوديكه طورهمان آيد؛مي ما نظر به كه است گونههمان

 رخدادها، داشتن ياد به اولا،: دهد توضيح را چيز سه بايد حافظه در اينظريه هر كند،مي

 ياد به براي توانايي عنوان به حافظهثالثًا  و آنها؛ آوردن ياد بهثانياً  ها؛گزاره و چيزها

هاي مطرح شناسي، نظريهاز نظر معرفت. )١٤٠، ص١٣٩٤(آئودي، آوردن  ياد به و داشتن

 - شناسيشده، اعم از بازنمايي و مستقيم، نقش مهمي دربارة مباحث اساسي معرفت

  كنند.ايفا نمي - ايمانند توجيه و باورهاي حافظه

 بخش اين در. پرداختيم حافظه شناسيمعرفت بحث به مقاله اين دوم بخش در

 آيا باوراست؟ منبع حافظه، آيا پاسخ دهيم: قبيل اين از هاييپرسش به كرديم سعي

 توجيه در آيا حافظه است؟ توجيه منابع از حافظه آيا است؟ شناخت مستلزم حافظه،
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 به  منتهي است، باور  منابع از يكي تأثيري دارد؟ در پاسخ بايد گفت كه حافظه باورها،

كه  است واضح كند ومي نگهداري و ذخيره خود در موادي را ،انبار يك كه شيوه همان

 رجوع آن به نياز مواقع در كه سازدمي قادر را ما و دارد را آنها ذخيره توانايي حافظه،

   .كنيم استفاده آنها از باورهايمان كردن فراهم براي و كنيم

 كه هستند شناخت مستلزم زماني ما باورهاي كه در پاسخ به پرسش دوم بايد گفت

 خوبي به را آنها بودن صادق ما و باشد صدق سنخ از هاييگزاره ما ايحافظه باورهاي

 هايچالش با را ما ،شد پرسيده توجيه دربارة بخش اين در كه پرسشي. آوريممي به ياد

 چراكه است؛ دشوار به آنها گويي پاسخ كه كرد روروبه حافظه دربارة مهمي اساسي

 شده فراموش شواهد مشكل است، شده ذخيره ما حافظة در كه باورهايي اساسي مشكل

دربارة  متفاوت رويكرد دو اي،حافظه مشكلات قبيل اين به گويي پاسخ براي. است

. مولدگرايي ديگري و گراييحفاظت يكي گرفت: شكل حافظه شناختيمعرفت نقش

گرايي از مدافعان حفاظت هيومرو  شوميكرو  گلدمن ،برنكر سون همچون افرادي

 نظرية به نسبت كمتر اشكالات داراي و قبول نظرية مورد نظريه، اين ما نظر هستند. از

ثانياً  دهد؛مي شده فراموش شواهد مشكل به را مناسبي پاسخاولًا  باشد؛ چراكهمي رقيب

 - ذهن به چيزي به باورهنگام خطور  چراكه دارد؛ نگهدارندگي ظرفيت نوع يك حافظه

 به باور - شده باشد گرفته حسي ادراك همچون، معرفتي ديگري منبع از باور آن قبلا كه

 دارد؛مي نگاه را شناخت و باور حافظه، شود؛ بنا بر اين،مي نگهداري حافظه در خوبي

 در كه آنچه از كه گفت بتوان اينكه مگر نيست، معرفت و باور حافظه توليدكنندهثالثًا 

 كه شودمي استفاده استنتاج يك گيريشكل براي مقدمه عنوان به است، شخص حافظة

 يا باور براي بنيادي يمنبع حافظهرابعًا نيست؛  حافظه بودن مولد معناي به هم اين

 حال اين با .بياورد وجود به ديگر مختلف منابع از مستقل باورها را كه نيست معرفت

 به باور در توانمي .است توجيه براي بنيادي منبعي عنوان به حافظه گفت، توانمي

 باور هم ضمنا به آن و است چنان و چنين كه داشت ياد را به باوري و بود موجه چيزي

  است؛ گونهاين كه داشت
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 از ترقبول قابل اغماض اندكي با را گرايينظرية حفاظت ما كه است درستخامسًا 

 معرفت حافظه، بدون كه كرد فراموش نبايد نيز را نكته اين ولي دانيم،مي مولدگرايي

دربارة اهميت حافظه، بدون اشاره به اينكه حافظه  آئودي .شود حاصل تواندنمي ادراكي

 توانيمنمي حافظه، بدون« گويد:اي باور را داشته باشد، مينقش توليدي يا حفظ كننده

 حتي و باشيم داشته آن انساني تجربة و جهان دربارة هايينظريه از درستي درك

، ١٣٩٤(آئودي،  »آوريم فراهم را نيز روزمره زندگي پيشبرد براي موقت هايطرح

  هستيم؛ كسي چه بدانيم توانيمنمي حتي باشيم، نداشته ايحافظه اگربنابراين  .)١٦٢ص

 نيزشناسان برخي معرفت .رودمي ميان از بعد لحظة رسيدن فرا با لحظه، هر زيرا

در  .اششود مگر با حافظهبر اين عقيده بودند كه انسان، شناخته نمي پويمنهمچون 

كه باورها را حفظ  اي است، بلكه تنها وسيلهمجموع حافظه، مولد معرفت يقيني نيست

  كند.كند و با يادآوري، آنها را در ذهن حاضر ميو نگهداري مي
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