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چكيده
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نقش معرفتشناختي حافظه

مستقل ميتواند مولد معرفت باشد؟ يا آنكه صرفاً يك منبع حفاظتي و نگهدارنده است؟ اين جستار،

مقدمه
انسانها روزانه بهطور معمول ،هزاران دادة اطلاعاتي را به گونههاي مختلف ياد
ميگيرند؛ آنها را به خاطر ميسپارند و اطلاعات ذخيره شدة خود را پس از مدتها

مجدد ًا يادآوري ميكنند و از آنها براي ساختن اطلاعات جديد استفاده ميكنند .تمامي
١٢٦

اين كارها از طريق حافظه انجام ميگيرد .فهم اينكه حافظه به ما اجازه ميدهد تا

اطلاعات را حفظ كنيم ،سهل است ،اما اينكه دقيقا حافظه چگونه به ما اين اجازه را مي-
دهد ،دشوار به نظر ميرسد .آيا حافظه ميتواند علاوه بر حفاظت ،مولد و توجيهكننده
باور نيز باشد؟ چگونه باورهاي حافظهاي توجيه ميشوند؟ و اصلا آيا باورهاي
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حافظهاي ،نيازي به توجيه دارند يا نه؟ اينها پرسشهايي هستند كه ذهن فيلسوفان را به
خود مشغول داشته است.

معرفتشناسان ،روانشناسان و فيلسوفان هر كدام با رويكردي متفاوت دربارة

حافظه سخن گفتهاند .اختلاف دربارة متافيزيك و نقش معرفتي حافظه ،مباحث فلسفي
مهمي را شكل داده است .در بين معرفتشناسان غربي ،حافظه بيشتر به عنوان منبع
معرفتي شناخته شده ،هرچند با مخالفاني نيز همراه است .لاك ،راسل و هيوم در آثار

مشهور خود در اين باره سخن گفتهاند .در بين فيلسوفان معاصر ،اسون برنكر (Sven

 ،(Bernecker, 2011آلوين گلدمن ) ،(Goldman, 2012هارمن )،(Harman, 1986
سونر ) ،(Soner, 2009مك گراث ) ،(McGrath, 2007بونژور )،(BonJour, 2010

شوميكر ) ،(Shoemaker, 1967هيومر ) ،(Huemer, 1999فرايس )،(Frise, 2017

پولاك ) (Pollock, 1993و پويمن )پويمن (١٣٨٧ ،دربارة نقشهاي مختلف حافظه،
بهويژه نقش معرفتي آن بحث كردهاند .ولي بحثهاي دقيق دربارة متافيزيك حافظه را

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

فيلسوفان دربارة نقش معرفتي حافظه دو ديدگاه كلي دارند :حفاظتگرايي

) (Preservationismو مولدگرايي .حفاظتگرايان حافظه را صرفا منبعي براي حفظ
باورهاي از پيش تجربه شده ميدانند ،بيآنكه بپذيرند باورهاي حافظهاي ميتوانند مولد

باوري ديگر باشند؛ اما مولدگرايان بر جنبة توليدي حافظه تأكيد دارند ) Frise, 2017,

 .(p.487هر كدام از اين دو گروه دلايلي در توجيه ديدگاه خود دارند و با پرسشها و
نقدهايي نيز مواجهاند.

در بين فيلسوفان مسلمان نيز حافظه به عنوان يكي از منابع مهم معرفتي شناخته

شده است .آنجا كه دربارة قواي ادراكي سخن ميگويند ،حافظه را يكي از قواي
پنجگانه باطني و به معناي مخزني ميدانند كه نگهدارندة باورهاي جزئي است كه از

طريق واهمه درك شده است )ابنسينا ،١٣٧٥ ،ص] ،٢٣٠بيتا[ ،ص /٣٤٨ملاصدرا،١٩٨١ ،

١٢٧

ص.(٢٢٠

با رويكردي فلسفي كه به تحليل ديدگاه فيلسوفان غربي دربارة حافظه باشد ،وجود

ندارد .بيشتر مقالات فارسي با رويكردي روانشناختي به بحث از حافظه ،انواع آن و
همچنين روشهاي تقويت آن پرداخته است .مقالات فلسفي كه به طرح پرسشها يا
ديدگاههاي مرتبط با نقش معرفتشناختي يا متافيزيك حافظه بحث كرده باشند نيز
بسيار اندك است .بهطور نمونه ،ميتوان به سه مقاله در باب حافظه اشاره كرد» :حواس

باطني از منظر معرفتشناسي« از محمد حسينزاده )(١٣٨٥؛ »دروننگري ،گواهي و

حافظه در نظام فلسفي ملاصدرا و دكارت« از قاسم كاكائي و حسن رهبر )(١٣٩١؛ و

»تبيين وجودي و معرفتي قوة حافظه در فلسفة اسلامي« از محمد نجاتي و مهدي اكبري

).(١٣٩١

هر كدام از اين مقالات ،از زاوية خاصي به توضيح حافظه پرداختهاند :مقالة اول،

پس از تعريف »حس باطني« و طبقهبندي آن ،به »حس مشترك« و خزانة آن و همچنين
»خيال« و قلمرو و كاركردهاي آنها نگاهي گذرا دارد .در ادامه به حافظه ،قلمرو،

كاركردها و ويژگيهاي آن ميپردازد و اعتبار آن را ارزيابي ميكند .در اين مقاله ،اول ًا
بيشترين مباحت دربارة حواس باطني است؛ ثاني ًا در بخش مربوط به حافظه به مسائل
وجودشناختي حافظه بهطور مختصر اشاره شده است.
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در زبان فارسي آثار متعددي دربارة حافظه نوشته شده است؛ با وجود اين مقالهاي

در مقالة دوم ،سه منبع معرفت ،يعني دروننگري ،گواهي و حافظه با محوريّت

آراي صدرا و دكارت به صورت مقايسهاي و تحليلي مورد بحث و بررسي قرار گرفته

است .در اين مقاله نيز بهطور خاص به نقش و جايگاه معرفتشناختي حافظه پرداخته
نشده است.

در مقالة سوم نيز به اجمال دربارة دو قلمرو وجودي و معرفتي حافظه ،به عنوان

١٢٨

مهمترين قوة باطني نفس ،به بحث پرداخته شده است .اين مقاله نيز همچون دو مقالة

ديگر ،صرفا حافظه را در حوزة فلسفة اسلامي مورد توجه قرار داده و به نقش
معرفتشناختي حافظه در ميان فيلسوفان غربي نپرداخته است.
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مقالة حاضر ،نقش معرفتشناختي حافظه را در آراء فيسلوفان غربي تحليل ميكند

و براي روشنتر شدن جايگاه حافظه ،ابتدا نقش وجودشناختي حافظه را مورد بررسي
قرار ميدهد و در اين رابطه ،به دو نظرية بازنمايي و نظرية مستقيم اشاره ميكند .پس از
آن در پاسخ به پرسشهاي معرفتي زير دربارة حافظه ،دو نظرية حفاظتگرايي و
مولدگرايي را از سوي موافقان و مخالفان آن بررسي ميكند:

آيا حافظه فقط براي توجيه باور استفاده ميشود يا باورهاي حافظهاي هم قابل

توجيه هستند؟ مراد از اينكه حافظه منبع معرفتي است ،چيست؟ در نهايت به اين نتيجه
ميرسد كه عليرغم ،اهميت نقش توليدي حافظه ،حفاظتگرايي از دلايل توجيهي
قويتري برخوردار است و مولدگرايي به دليل مشكلاتي ،چندان قابل دفاع نيست.

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

متمركز شده است؛ يعني به عنوان مخزني براي ذخيره اطلاعات و همچنين به عنوان
منبع مولد باورهاي جديد .اين مقاله در صدد است تا به تحليل و بررسي برخي مباحث
مهم در رابطة با نقش معرفتشناختي حافظه بپردازد .پيش از آن ،جهت روشن شدن

متافيزيك حافظه ،به ديدگاههاي رايج در اين رابطه اشاره ميشود.

الف( معناي اصطلاحي حافظه
ارائة تعريفي جامع از حافظه كه بتواند همه جنبههاي آن را پوشش دهد و يا توضيحي

آنقدر ساده و روان كه بتواند همه علائق ما به اين بحث را تامين كند ،دشوار است .در
حقيقت ،فيلسوفان به رغم داشتن مهارتهاي توصيفي و تحليلي ،قادر به ارائة مفهومي
قابل قبول از حافظه نبودهاند .اين ناتواني را بيشتر بايد ناشي از پيچيدگي ماهيت حافظه،

تنوع اقسام آن و همچنين اختلاف در معنا و كاركرد آن دانست .لغتنامة فلسفي راتلج،
حافظه را بهطور كلي ،قوهاي ادراكي ميداند كه كاركردش مشتمل است بر ،ياد

آوردن ) ،(Recollectingبه خاطر آوردن ) ،(Recallingفراخواندن ،يادآور شدن و
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يادآوري كردن ) .(Reminiscingبه ياد آوردن ،متداولترين عملي است كه به حافظه

نسبت داده شده است .اما آنچه فرد از طريق حافظه به ياد ميآورد ،ممكن است
فعل را نيز حافظه ميتواند به ياد ما آورد .مدخل حافظه در اين لغتنامه به چند نكته
مهم اشاره ميكند :يكي اينكه آنچه فرد به خاطر ميآورد ،الزاما مربوط به گذشته نيست،

چنانكه من ميتوانم به ياد آورم كه١٢×٥=٦٠؛ ديگر آنكه ياد آوردن را به معناي دانستن
نميداند؛ چراكه ممكن است كسي سيبي را به ياد بياورد ،بدون آنكه حقيقتا نسبت به آن
علم داشته باشد ).(Proudfoot & Ladey، 2010, p.243

آئودي در لغتنامه فلسفي كمبريج كاركرد حافظه را صرفا يادآوري حقايق

نميداند ،بلكه آن را به معناي »حفظ يا ظرفيت نگهداري تجربيات گذشته يا اطلاعات

قبلا به دست آمده« ميداند .ممكن است كه متعلق يادآوري ،علاوه بر اشيا و حوادث،

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

مدخل اشاره ميكند كه هر يادآورياي به معناي داشتن دانش حقيقي نيست؛ مثلا

شخصي كه به سختي آدرسي را به ياد ميآورد ،به فرض درست گفتن ،ممكن است ما
آن را »دانستن« تلقي كنيم ،ولي در صورتي كه در درستي آن شك داشته باشد ،نميتوان

ادعا كرد كه يادآوري او به معناي دانستن است ).(Audi, 1999, p.553
تولوينگ حافظه را به صورتهاي مختلفي تعريف كرده است:

 -١حافظه به معناي قوة شناخت عصبي براي رمزگشايي ،ذخيرهسازي و بازيابي
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هرچيزي باشد :شيء خارجي ،حوادث ،رخدادها ،تجربيات و حتي چگونگي انجام يك

اطلاعات.
 -٢حافظه به عنوان يك منبع ذخيره كه در آن اطلاعات نگهداري ميشوند.
 -٣حافظه به عنوان يك ويژگي از آن اطلاعات نگهداري شده.
 -٤حافظه به عنوان فرايند سازندة بازيابي آن اطلاعات.

 -٥حافظه به عنوان آگاهي شگفتانگيز فرد از برخي چيزهايي كه به ياد ميآورد.
١٣٠

با توجه به اينكه حافظه در هر كدام از معاني فوق ،حالت ويژهاي دارد -يعني مشخص

نيست كه حافظه نوعي فرايند يادآوري است ،يا سيستم نگهدارنده اطلاعات ،يا حالت
به ياد آوردن اطلاعات است و يا -...ارائة تعريفي مشخص و واحد از حافظه دشوار
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است .علاوه بر اين تنوع اقسام و كاركرد حافظه نيز بر دشواري تعريف حافظه ميافزايد
).(Tulving & Fergue L.M, 2000, p.36

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

اكنون ارائه ميدهد تا آينده را قابل فهم سازد .از طريق حافظه ،ميتوان رويدادهاي
ذخيره شدة قبلي را براي شكل دادن به اقدامات آينده بر پاية توانايي يادآوري بازخواني
كنيم .اين همبستگي بين گذشته ،حال و آينده به عنوان دستهبنديهاي فيزيكي-زماني

) (Spatio-Temporalاز آگاهي نسبت به اشياء يا رويدادها بهطور واضح از بوهم
گرفته شده است .او مينويسد» :آگاهي از آنچه كه در گذشتة دور يا نزديك رخ داده

است ،جزء اصلي زمان حال است .چنين ظهوري شامل تصاوير بعدي معرفت از گذشته
ميشود و در برخي تعاريف از تداوم استمرار گذشته به اكنون سخن گفته ميشود«

) .(Ojong & Adekunle, 2012, p.57از منظر بوهم آگاهي ما از يك شيء ،وابسته به
توانايي ما در يادآوري ظاهري آن توسط تصاويري است كه بلافاصله پس از مواجهه با

آن ضبط كردهايم و اين بازخواني تصاوير به ما كمك ميكند تا حتي در صورت عدم
حضور آن شيء ،موجوديت آن را زنده نگاه داريم ).(Ibid
روانشناسان تعريف دقيقتري از حافظه ارائه كردهاند و بيشتر بر جنبههاي توليدي

حافظه تأكيد دارند تا جنبههاي حفاظتگرايانه؛ از نظر آنها حافظه هم وظيفة بازسازي

تصاوير گذشته و هم بازآفريني اطلاعات گذشته را بر عهده گرفته است .حافظه ،ضبط
ساده تجارب گذشته نيست ،بلكه ميتواند تحت تأثير شرايط كنوني و همچنين باورهاي

پسزمينه و خاطرات ديگر قرار گيرند .هنگامي كه تلاش ميكنيم آنچه را كه به ياد
ميآوريم ،به ياد بياوريم ،بخش عمدهاي از آن ،بهطور كامل ذخيره نميشود ،بلكه
بازآفريني يا بازسازي ميشود ).(Salvaggio, 2017, p.2

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

كافي و كاملي از آنچه كه اتفاق افتاده ،ارائه ميشود؟ با توجه به شكاف بين زمان اتفاق

١٣١

و زمان يادآوري ،آيا امكان از دست دادن عناصر حياتي اطلاعاتي كه در لحظة اتفاق

يا تصور شده ،تفاوتي وجود ندارد؟ اگر وجود دارد آن تفاوت چيست؟ و چقدر از
فعاليتهاي ما وابسته به حافظة ماست؟
از بين معاني و كاركردهاي مختلف حافظه ،مقاله حاضر بر دو معناي اصلي حافظه-

يعني به عنوان مخزني براي ذخيرة اطلاعات و به عنوان منبع مولد باورهاي جديد-
متمركز شده و در صدد است تا به تحليل و بررسي برخي از مباحث مهم در رابطه با
نقش معرفتشناختي حافظه بپردازد .پيش از آن ،جهت روشن شدن متافيزيك حافظه،
به ديدگاههاي رايج در اين رابطه اشاره ميشود.

متافيزيك حافظه
حافظه چيست؟ دربارة متافيزيك حافظه و كاركردهاي آن برداشتهاي مختلفي وجود
دارد :قوهاي ادراكي ،حالتي ذهني ،قوهاي اسرارآميز يا نوعي فرايند ادراكي.
عصبشناسان ،روانشناسان و فيلسوفان دربارة وجود حافظه و كاركردهاي آن و
همچنين چگونگي اين كاركردها بحثهاي گوناگوني دارند :اگر كاركرد حافظه به ياد

آوردن است ،اين يادآوري به چه صورت اتفاق ميافتد؟ آيا بين بازنمود گذشته و آنچه
به ياد ميآوريم ،رابطة علّي هست؟ آيا حافظه صرفا باوري است كه حفظ شده است؟

اگر حافظه را يك ابزار علّي ،مكانيسم يا فرايندي علّي بدانيم كه باعث ميشود تا فرد

نقش معرفتشناختي حافظه

دريافت شده ،وجود ندارد؟ آيا ميان رويدادي كه يادآوري ميشود با رويدادي كه درك

چيزي را به ياد بياورد كه قبلا به آن باور داشته است ،در واقع باور پيشين ،علت به ياد
آوردن باور كنونياش است .حال اگر آن را فرايندي علّي بدانيم ،آيا عليت باورهاي قبل

نسبت به »به ياد آوردن باور« بهطور مستقيم صورت ميگيرد يا با واسطه؟ پرسشهايي

از اين دست و موضعگيريهاي مختلف در قبال آن ،موجب شكلگيري رويكردهاي
مختلف دربارة نحوه وجود حافظه شده است.

١٣٢

معمول ًا فيلسوفان مسلمان ،حافظه را از سنخ قواي ادراكي باطني ميدانند و همچين

مخزني براي حفظ اطلاعات )ابنسينا /١٣٧٥ ،ملاصدرا .(١٩٨١ ،گاهي آن را به عنوان
قوهاي مستقل لحاظ ميكنند و گاهي با ديگر قوا ،مثل خيال و واهمه يكي گرفته
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ميشود؛ درحاليكه كاركردهاي متفاوتي براي آن بيان شده است :مهمترين و
متداولترين كاركردي كه براي حافظه بيان شده است ،حفظ و يادآوري اطلاعات يا
خاطرات گذشته است .بحث دربارة متافيزيك حافظه در آراء فيلسوفان مسلمان ،مجال
ديگري ميطلبد .آنچه در اينجا محل بحث است ،اختلاف فيلسوفان غرب دربارة جايگاه
متافيزيكي حافظه ميباشد .اگر بپذيريم كه به ياد آوردن چيزي از جملة كاركردهاي

حافظه است ،لازمهاش اين است كه فرد در گذشته ،چيزي را به ياد داشته كه الآن نيز به
ياد ميآورد .فارغ از اينكه آن چيز از سنخ باور ،احساس ،تجربة يك حادثه و ...باشد،

مشخص است كه در اين فرايند به يادآوردن ،چند عنصر وجود دارد :چيزي كه در
گذشته به ياد داشته؛ به ياد آوردن آنها و حافظه كه كاركرد به ياد داشتن و به ياد آوردن

را بر عهده دارد .اگر رابطة علّي ميان رويداد پيشين و فعلي ،يعني آنچه را به ياد
داشتهايم و آنچه را هم اكنون به ياد ميآوريم بپذيريم ،ميپرسيم :آيا اين رابطه ،مستقيم
و بيواسطه است يا با واسطه؟ مشابه اين بحث بهطور محسوستر در رابطة با ادراكات
حسي مطرح ميشود و بيواسطه يا با واسطه بودن ادراك ما نسبت به متعلق خارجي،

دو نوع نظرية رئاليسم بيواسطه و با واسطه را شكل ميدهد .در ادامه اين پرسش را در
رابطة با باورهاي حافظهاي مطرح ميكنيم و در اين رابطه به بررسي دو نظرية عمده
دربارة حافظه ،يعني نظرية بازنمايي حافظه و نظرية مستقيم حافظه ميپردازيم.

 .١نظرية بازنمايي حافظه

اجنگ و ادكالن در مقاله »جايگاه حافظه در معرفتشناسي« ،با ذكر اين مثال در دفاع از
نظرية بازنمايي حافظه استدلال ميكنند :اجنگ ميداند كه الآن نميتواند بهطور مستقيم

با روز عروسياش در ارتباط باشد؛ چراكه در حال حاضر رويدادي كه عروسياش
باشد ،وجود ندارد .موضوع مستقيم از يك يادآوري ،حتم ًا بايد چيزي باشد كه در آن

لحظة خاطرهساز وجود داشته باشد .پس اگر گذشته ،آن چيزي نيست كه فور ًا از يك
خاطره آگاهي ايجاد كند ،پس چيست؟

١٣٣

با توجه به نظرية بازنمايي حافظه (Representational Theory of Memory

آوردن تصاوير خاص به ذهن به ياد ميآورد؛ بنابراين در يادآوري روز عروسياش،

اجنگ سريع ًا يك كيك بزرگ ،سالني بزرگ و زيبا ،چهرة زيباي افراد آشنا و غريبه در

لباسهاي زرق و برقدار و افراد رسمي را به ياد ميآورد .او روز عروسياش را با
يادآوري اين تصاوير به ياد ميآورد .بنابراين با توجه به نظرية بازنمايي حافظه ،دليل

آگاهي فوري ما در حافظه ،نماد يا تصوير است و به دليل وجود اين تصوير است كه ما
قادر به يادآوري روزهاي خاصي در زندگي هستيم ) Ojong & Adekunle, 2012,

.(p.59

نظرية بازنمايي حافظه در قالبهاي مختلفي توسط جان لاك ،جرج بركلي ،ديويد

هيوم و برتراند راسل بيان شده است.
 .٢نظرية مستقيم حافظه

مطابق نظرية مستقيم حافظه )) (Direct Theory of Memory (DTMكه اغلب به

عنوان رئاليسم مستقيم شناخته ميشود ،در حافظه ،آگاهي ما از گذشته ،مستقيم است.
اين نظريه بر خلاف نظرية بازنمايي حافظه ،نقش تصوير يا جسم داخلي در حافظه را

كمرنگتر ميبيند )آئودي ،١٣٩٤ ،ص /١٤٤حسينزاده ،١٣٨٥ ،صOjong & /٢١

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

اسنور با بهره از مثال مشابهي كه قبل ًا در نظرية بازنمايي حافظه استفاده شد ،اين

نقش معرفتشناختي حافظه

)) ،(RTMفردي كه به سادگي از ارائة رويداد گذشته آگاه است ،اين رويداد را با

رويكرد را توضيح مي دهد:
نظرية مستقيم حافظه بيان ميكند ،وقتي روز رويداد عروسيام را به ياد ميآورم ،به

اين معنا نيست كه من در حال حاضر به لطف يادآوري يك تصوير ،فعاليتهايي را
كه در آن روز داشتهام به ياد ميآورم ،بلكه يادآوري روز عروسيام درك مستقيمي
از گذشته است .البته يك عنصر تجربي براي حافظه من وجود دارد ،اما اين نشان

١٣٤

نميدهد كه من روز عروسيام را فقط به خاطر به ياد آوردن تصوير ذهني به ياد

دارم .توماس ريد از طرفداران اصلي نظرية مستقيم حافظه است .وي حافظه را به
عنوان يك قوة ذهني ميداند كه ما با آن ميتوانيم دانشي فوري دربارة گذشتة

چيزها داشته باشيم .با اين حال سنور اشاره ميكند كه شرح نظرية مستقيم از
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حافظه ،پوچ است ).(Senor, 2008, p.5

اكنون اين پرسش مطرح ميشود :با توجه به اينكه جسم در زمان يادآوري نه در
زمان كنوني ،بلكه در گذشته است ،چگونه ميتوان چيزي را به ياد آورد كه در زماني
قبل از زما ِن به يادآوردن ذهن حضور داشته باشد؟ آيا اين سخن مانند آن نيست كه

بگوييم ميشود چيزي را كه وجود ندارد ،درك كرد؟ در صورتي كه اين امر قابل

پذيرش باشد ،نظرية مستقيم حافظه ،درگير پوچي است .آئودي ضمن پذيرش اين مورد
در كتاب معرفتشناسي ميگويد كه دو اِشكال بر اين نظريه وارد شده است:
 .١چيزي شبيه به توهم در مورد حافظة مستقيم وجود دارد.
 .٢حافظه در معرض خطاست )آئودي ،١٣٩٤ ،ص.(١٤٥

دومين مشكل اين نظريه ،دشواري اين تبيين است كه چگونه ميتوان از تصاوير
حافظة فعلي استفاده كرد تا رخدادي را كه در گذشته اتفاق افتاده به ياد آوريم؟ اگر
آنچه مستقيم ًا از آن آگاهي داشته باشيم ،نه صرفا يك تصوير از آن ،بلكه رويداد گذشته
باشد ،نمي توان آن را يادآوري كرد.

سومين مشكل اين نظريه آن است كه اگر در نظرية حافظه ،رابطة علّي ميان

يادآوري باور و گذشته را بپذيريم ،اين رابطه در اين نظريه وجود ندارد ،همانطوركه

اين اشكال بر نظرية بازنمايي نيز وارد شد؛ زيرا كسي كه چيزي را بهخاطر ميسپارد و

تصويري از آن را به ياد ميآورد ،بايد بهطور نسبي با تصاوير قبلي آن چيز نيز مرتبط

باشد ،اما اين قاعده در اين نظريه رعايت نشده است .افرادي همچون هيوم ،معتقدند كه

رابطة بين علت و معلول متافيزيكي است و نه رابطهاي منطقي و بنابراين روابط علّي،
بهطور تبييني قابل شناخت نيستند ) .(Hume, 1978, p.160دو نظرية مذكور ،از

مهمترين نظريات در وجودشناسي حافظه است كه بيشتر معرفتشناسان پيش از
پرداختن به معرفتشناسي حافظه به آن اشاره كردهاند.

١٣٥

ج( نقش معرفتشناختي حافظه
شناخت يا معرفت مهمترين بخش زندگي بشري است .پرسش اصلي كه در اينجا بايد
منابع معرفتي اين شناخت كداماند؟ معرفتشناسان با اين نظر كه همة باورهاي ما مستند
به منبعي هستند ،در پي پاسخ به اين پرسشها برآمدهاند و از پنج منبع معرفتي مهم نام

بردهاند كه عبارتند از :ادراك حسي ،حافظه ،دروننگري ،عقل و گواهي .بررسي اعتبار
اين منابع ،پژوهشهاي جداگانهاي را ميطلبد تا با توجه به آن پژوهشها دريافت كه
كدام يك از اين منابع ،معتبر و كدام يك نامعتبر هستند .ارزيابي معرفتشناختي منابع

ميتواند باعث شود تا معرفتهاي حقيقي را از غيرحقيقي و همچنين معرفتهاي

واقعي را از ادعاهاي معرفتي جدا كنيم .در اينجا به نقش حافظه در معرفتشناسي
ميپردازيم و در صدد پاسخ به اين پرسشها هستيم :آيا حافظه منبعي براي توليد باور

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

حفاظت از آن؟

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

اين باور ممكن است اشخاص ،حوادث ،ويژگيها ،مكانها و حتي حالاتي باشد كه
زماني از آن تجربهاي داشتهايم؛ پس به ياد آوردن يك حادثه ،مشروط به اين است كه
پيش از اين ،از آن حادثه ،تجربهاي داشته باشيم؛ مثل ًا طيبه ميداند كه تاكنون سه بار

زهرا را ديده است؛ يك بار در مهرماه و دو بار ديگر در دي و بهمن .اگر از طيبه

نقش معرفتشناختي حافظه

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

بپرسيد ،چگونه چنين چيزي ممكن است؟ او پاسخ ميدهد» ،زهرا را به ياد دارم« .حال

اگر از طيبه بپرسيد ،آيا چهرة مادربزرگش را به ياد دارد يا نه؟ او پاسخ خواهد داد:

»نميدانم؛ چون سالهاست او مرده است«؛ به همين دليل نميتواند او را به ياد بياورد
)شمس ،١٣٩٥ ،ص .(١٥٨پس فرد با اتكا به همين به ياد داشتن يا به ياد آوردن است كه

ادعا ميكند كسي را ميشناسد يا نسبت به حادثهاي علم دارد؛ به همين دليل ،او ميداند
١٣٦

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

بهطور خلاصه ،مطابق نظرية معرفتشناختي حافظه ،يادآوري نوعي دانستن است.

اگر  Sبه خاطر داشته باشد كه  ،pپس  Sميداند كه p؛ چون  Sقبلا ميدانست كه p
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) .(Frise, 2017, p.487اگر شما به ياد ميآوريد كه افلاطون به ارسطو درس ميدهد،
به اين دليل است كه شما در گذشته متوجه شدهايد كه افلاطون به ارسطو آموزش

ميداده است و اين دانش قبلي به دانش فعلي شما كمك كرده است .اگر نظرية

معرفتشناختي صحيح باشد ،ممكن است به همان اندازه كه ما فكر ميكنيم ،به ياد

داشته باشيم .لازمة يادآوري چيزي ،اين است كه نسبت به آن معرفت داشته باشيم.
).(Moon, 2013, p.2726

پرسشي كه بايد بدان پاسخ داده شود اين است كه چرا بايد نظرية معرفتشناسي

حافظه را بپذيريم؟ دليل اصلي اين پذيرش اين است كه ما بهطور متداول از واژههاي

»به يادآوردن« و »دانستن« استفاده ميكنيم .ادعاي زير را در نظر بگيريد:

سلي به ياد ميآورد كه از رود ايسلند بازديد كرده ،اما نميداند كه اين مطلب را

به ياد دارد .ارتباط بين اين دو غيرعادي و عجيب به نظر ميرسد؛ چراكه يادآوري
را نيازمند دانستن ميداند .سلي فقط به ياد ميآورد ،در حاليكه او اصلاً نميداند

كه آيا اين باور رخ داده است يانه؟ اگر يادآوري ،نيازمند به دانستن نباشد ،معنايش
اين است كه نيازمند به باور ،توجيه و صدق غيرتصادفي است ).(Ibid

مراد اين است كه باورهاي حافظهاي تنها در صورتي معرفتبخش هستند كه فرد
قبلا نسبت به آن معرفت -يعني باور صادق موجه -داشته باشد .در اين صورت اگر p

را به ياد بياورد ،ميتوان گفت كه نسبت به  pهم معرفت دارد؛ به عبارت ديگر،
يادآوري متضمن دانستن است .البته اين مطلب جاي بحث دارد كه آيا يادآوري واقع ًا

اين الزامات را دارد يا خير؟ فرايس در مقالة »معرفتشناسي حافظه« با مثالي نشان
ميدهد كه يادآوري نياز به باور دارد .در نظر بگيريد ،پيتر به ياد ميآورد كه پولي را به

كتي بخشيده است ،اما باور ندارد كه او پول را داده باشد .حداقل در نگاه اول ،دشوار
است كه اين موضوع را درك كنيد ،چگونه پيتر ميتواند بدون باور داشتن به چيزي ،آن

را به ياد بياورد؟ )(fries, 2015, p.60

١٣٧

مون دليل ديگري را مطرح ميكند كه يادآوري ،نياز به باور دارد .او ادعا ميكند،

توجيهي خاص استفاده كند .اما مون ميافزايد كه فرضية قبلي در توجيه استنباط ،تنها در
صورتي قابل قبول است كه باوري داشته باشد كه بتواند از آن استفاده كند .اگر باور

نداشته باشيد كه تمام ببرها جزء پستانداران هستند و همة پستانداران حيوان هستند،

نميتوانيد از اين گزارهها به عنوان فرضهايي استفاده كنيد كه ميتوانيد بهطور منطقي

نتيجهگيري كنيد كه تمام ببرها حيوان هستند؛ بنابراين ،به ياد آوردن نياز به باور دارد و
به همين دليل است كه مون ادعا ميكند ،يادآوري به يك باور موجه نياز دارد؛ چراكه

فرضيه در توجيه استنباط ،تنها در صورتي قابل قبول است كه باور ،موجه باشد .بنابراين
به يادآوردن نياز به باور موجه دارد ).(Moon, 2013, p.2720

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

فرض كنيد  Sبه ياد داشته باشد كه  ،Pاما همچنين به ياد ميآورد كه تمام

كارشناسان اين  Pرا انكار ميكنند .آيا ميتوان  pرا به عنوان پيشفرض در هر

استنتاجي توجيه كرد؟ شايد پاسخ منفي باشد .اگر  Sنتواند  pرا به ياد بياورد ،پس

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

نظرية معرفتي ممكن است ادعاهاي خاصي را مطرح كند ،ولي با اشكالات زيادي
مواجه است .همانطوريكه پيش از اين ذكر شد ،اگر به خاطر آوردن نياز به دانستن

داشته باشد ،پس به سه چيز نياز دارد :باور ،توجيه و صدق غيرتصادفي .استدلالها عليه
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اگر  Sبه يادآورد كه  ،Pسپس  Sميتواند از آن به عنوان پيشفرض در نتيجههاي

اين نظرية معرفتي تلاش كردهاند تا نشان دهند كه يادآوري ممكن است حتي زماني كه

حداقل يكي از اين سه الزام براي دانش را نداشته باشد ،اتفاق بيافتد؛ بهطور مثال آئودي
در معرفتشناسي بيان ميكند:

شايد من بتوانم به ياد داشته باشم شما را ملاقات كردهام ،اما نتوانم در اين باورم
موجه باشم؛ زيرا شما -به شوخي -با استدلالهاي قوي و پشتيباني دوستانتان ،مرا

١٣٨

متقاعد كردهايد كه احتمالاً شما را با شخص ديگر اشتباه گرفتهام؛ اما همچنان باور
من به نحو مناسبي بر خاطره واقعيام از ملاقات با شما مبتني باشد؛ زيرا شايد
خاطرهام چنان واضح است كه باور من تقريباً تزلزلناپذير است .با وجود اين،

ممكن است واقعاً به ياد داشته باشم كه شما را ملاقات كردهام .به رغم اين نكته،
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چنانچه استدلالهاي شما به اندازة كافي قوي باشند ،ممكن است خودم را به اين
دليل سرزنش كنم و نيز ممكن است باور من ديگر نتواند موجه باشد .توجيه اين

باور به واسطة استدلالهاي شما و همچنين از طريق سرزنشهاي قابل قبولي كه بر

اساس معقول بودن آن استدلالها از خود به عمل آوردم ،شكست خورده است .اگر
چنين چيزي ممكن باشد ،نتيجة مهمي را در بردارد .اگر همانگونه كه گفتم ،به ياد
داشتن اينكه چيزي چنين و چنان است ،دانستن اين امر را در برداشته باشد كه

چنان است ،آنگاه مثال پيش گفته نشان ميدهد كه دانستن اينكه چيزي به صورت

خاصي است ،باور به آن ،موجه نيست )آئودي ،١٣٩٤ ،ص.(١٥٩

مارتين و ديچر نيز در مقالة »يادآوري« مثالي را مطرح ميكنند كه نشان ميدهد

يادآوري نياز به شرط باور ندارد:

نقاش ،صحنهاي از يك مزرعه را با تمام جزئيات ترسيم ميكند .او باور دارد كه

صرفاً تصوري از صحنه را ميكشد .با اين حال معلوم ميشود ،نقاش صحنهاي از
آن مزرعه را كشيده كه در كودكي ديده بوده است و نقاش ناخواسته به سادگي اين
صحنه را بازتوليد كرده است . ...نقاش »كار خود را صرف ًا با تصادف انجام نداده«،

بيانگر آن است كه تجربة دوران كودكي نقاش باعث شده كه او اين صحنه را در

ذهن بيافريند -حتي اگر معتقد باشد كه صحنه را تصور ميكند .آنها نتيجه ميگيرند

كه اين يك مورد از به ياد آوردن ،بدون باور داشتن است ،از آنجا كه دانستن نياز

به باور داشتن دارد ،اين امر ميتواند يادآوري بدون دانستن باشد(Martin & .
)Deutscher, 1966, p.167

فرايس بر اين مطلب نقدي وارد ميكند .او ميگويد ،نتيجهگيري مارتين و دويچر

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

مشكلي ايجاد نكند .ميتوان پذيرفت كه نقاش باور ندارد كه صحنه اتفاق افتاده است.
اما آيا دقيق ًا اين همان چيزي است كه نقاش به ياد ميآورد؟ اين سخن قابل پذيرش
است كه اگر نقاش واقع ًا چيزي را به ياد ميآورد ،آن چيز ،صحنه و يا تجسم بصري آن

١٣٩

است ،اما اين خيلي قابل قبول نيست كه او به ياد ميآورد كه صحنه اتفاق افتاده است؛
ارائه دهند ،اما اين »يادآوري معنايي« نيست ،بلكه حافظة رخدادي و يا نوع ديگري از

حافظه ميباشد .اگر اين درست باشد ،پس اين مثال ،تهديدي براي نظرية
معرفتشناختي حافظه نيست؛ زيرا اين نظريه ،تنها به حافظة معنايي (Semantic

) *memoryمربوط ميشود ).(Frise , 2015, p.66

*

براي حافظه ،اقسام گوناگوني ذكر شده كه مهمترين آنها عبارتند از :حافظة كوتاهمدت ،حافظة

بلندمدت ،حافظة مهارتي ،حافظة كار ،حافظة ابتدايي و حافظة مرجع .ظرفيت حافظة كوتاهمدت،
محدود است و قريب هفت موضوع گنجايش دارد؛ اما ظرفيت حافظة بلندمدت نامحدود است .در ميان

مباحث مطرحشده در باب حافظه ،توجه به مراحل حافظه براي بحث كنوني لازم است .در روانشناسي،
براي حافظه ،سه مرحله تعريف شده است :در مرحلة اول )مرحلة رمزگرداني( ،اطلاعات و آگاهيهاي

كسب شده در ذهن ،پس از رمزگذاري به حافظه سپرده ميشود؛ در مرحلة دوم )اندوزش( ،آگاهيها و
اطلاعات رمزگذاري شده ،حفظ و نگهداري ميشود؛ و مرحلة سوم )بازيابي( ،فرايندي است كه
آگاهيها از خزانة ذهن فراخوانده ميشود )ر.ك :اتكينسون ،١٣٩٣ ،ص .(٢٨٥حافظة معنايي يكي از دو
نوع حافظه بياني )اخباري( يا صريح ميباشد و عبارت است از :حافظة ما از واقعيتها يا حوادثي كه
صراحتا ذخيره و بازيابي ميشوند .حافظة معنايي به دانش عمومي جهاني مربوط ميشود كه در طول

زندگي ما انباشته شده است .اين دانش عمومي -حقايق ،ايدهها ،معنا و مفاهيم -در تجربه و وابسته به
فرهنگ در هم آميخته است .حافظة معنايي ،متمايز از حافظة رخدادي است كه خاطرة ما از تجربيات و

حوادث خاصي است كه در طول زندگي ما اتفاق ميافتد كه ميتوانيم در هر نقطهاي ،آن را بازسازي
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به عبارت ديگر ،ممكن است كه مارتين و دويچر نمونههايي از يادآوري بدون باور را

آنچه كه در ميان معرفتشناسان دربارة حافظه مورد توجه قرار گرفته است و با
تعابير و تعريفهاي متعدد تحت عنوان يادآوري از آن ياد ميكنند ،اين است كه چنين
تصور ميشود كه يادآوري فرد ) (sبه طور ضمني به شناخت از  Pاشاره دارد كه آن را

معرفت حافظهاي يا حافظة گزارهاي ناميدهاند و از مثالهاي گوناگوني دربارة اين

تعريف استفاده كردهاند.
١٤٠

بيشتر فيلسوفان ،همچون مون ،معتقدند لازمة معرفت حافظهاي ،هر سه شرط مورد

قبول معرفتشناسان ،يعني باور ،صدق و توجيه است .اگر هر كدام از اين شروط
نباشد ،عمل ًا يادآوري صورت نميگيرد؛ ولي عدهاي ديگري از فيلسوفان ،همچون
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آئودي ،اين شروط را الزامي ندانستهاند .البته بايد توجه كنيم كه اين نوع نگاه ،خاصِ
معرفت حافظهاي آنهاست و شرايط و ويژگيهاي معرفت حافظهاي را اين گونه تفسير
و تبيين كردهاند؛ چراكه آئودي و طرفدارانش ،ميان معرفت حافظهاي و معرفت فرق

گذاشتهاند .هرچند ممكن است ،سه شرط معروف معرفت ،جايگاهي در معرفت
حافظهاي نداشته باشد ،اما همچنان آئودي از ضروري نبودن شرط توجيه براي معرفت
حافظهاي سخن ميگويد؛ چراكه اگر حافظه باعث به ياد داشتن واقعهاي باشد ،باعث

توجيه آن ميشود و الّا نيازي به اين شرط در معرفتهاي حافظهاي نيست و بازهم
بهطور جدي در باب باورهايي كه منجر به معرفت حافظهاي ميشوند ،بيان ميكند كه

اين باورها وقتي صادقند ،تشكيل معرفت ميدهند.

برنكر نيز همچون آئودي معتقد بود ،در تحليل خود به مثالهاي نقض و شواهد

فراموش شده توجه كرده است .وي در تحليل خويش از معرفت حافظهاي ،به اين
اشاره كرده كه اگر بخواهيم از مواردي كه حافظه بدون توجيه ميتواند چيزي را به ياد
داشته باشد نام ببريم ،مواردي هست كه فرد مورد نظر آن  pرا به خاطر ميآورد ،ولي

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

ممكن

است

شامل

حافظة

خاصي

از

گربة

).(https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_memory#cite_note-3.

خاص

باشد

در جايي كه برخي اطلاعات ديگر آن را از بين ميبرد .بهطوريكه اگر او از آن اطلاعات
آگاه بود ،براي باور  pنيازي به توجيه نداشت ).(Brenecker, 2011, p.331

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

در گذشته  sآموخته بود ،جان اف كندي ،در سال ١٩٦٣ترور شده است .امروز

دوستان  sبا او شوخي كردند .آنها به وي ميگويند ،كندي در سال  ١٩٦٣ترور
نشده بود و در اين رابطه ،شواهد معقول ولي گمراه كنندهاي در اختيارش قرار

ميدهند .باتوجه به مثالهاي نقض s ،ديگر نميداند كه كندي در سال  ١٩٦٣ترور

١٤١

شده است؛ چراكه وي قادر به ر ّد اين گزينه مرتبط نبود كه او تا سال  ١٩٦٤ترور

كه كندي در سال  ١٩٦٣ترور شد .هدف برنكر ،از ذكر اين مثال ،نشان دادن اين
نكته است كه باورهاي حافظهاي الزاما موجه نيستند؛ همچنانكه يك فرد ميتواند

در  p ،t1را بداند ،در  t2هر آنچه را كه يك فرد در  t1ميدانست ،به خاطر بياورد،

با اين تفاوت كه در  t2ديگر به آن  pكه در  t1آن را ميدانسته است ،علم ندارد؛
چراكه براي آن باور  ،pتوجيهي ندارد .نتيجه اين است كه حافظه ،مستلزم معرفت
نيست؛ زيرا نه مستلزم باورست و نه توجيه .در اين حالت ،نه تنها ممكن است فرد

چيزي را به ياد آورد كه باور ندارد ،بلكه همچنين اين امكان وجود دارد كه برخي
شواهد معقول ،ولي گمراه كننده ارائه شود كه باعث شود تا باوري كه زماني براي

او موجه بود ،به خاطر اين شواهد ديگر موجه نباشند ،هرچند هنوز آنها را به ياد
دارد ).(Brnecker, 2011, p.330

به نظر ميرسد اين تحليل برنكر درباره اينكه ممكن است فرد باور غيرموجهي را

يادآوري كند و يا با مثالهاي نقض ،توجيه آنها را از ميان برد ،ديدگاه قابل قبولي است.

البته بحث ما در اينجا اين نيست كه آيا فرد ميتواند باور غيرموجه را به ياد آورد يا
خير ،بلكه سخن اين است كه آيا لازمة آنكه باورهاي حافظهاي معرفتبخش باشند ،اين

است كه آيا باور فرد ميتواند شرايط معرفت را تأمين كند يا خير؟

همچنانكه مشاهده شد ،طيفي همچون مون ،شرايط معرفت حافظهاي را با سه
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نشده بود .باوجود اينكه همچنان اين واقعيت را به خاطر ميآورد ،او ديگر نميداند

شرط معرفت يكي ميدانند و حتي مون ،تحليل برنكر را از تحليل آئودي ،كاملتر

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

معقولتر به نظر ميرسد .او ميگويد ،لازمة آنكه يادآوري متضمن معرفت باشد اين

است كه قبل از آن معرفتي وجود داشته باشد تا فرد آن را به ياد آورد .توضيح اين مهم
مقالة ديگري را ميطلبد كه به اشكالات فرايس بر برنكر پرداخته شود؛ ولي آنچه را كه

١٤٢

ميتوان با دليل عقلي دريافت اين است كه ما حتي خاطرات نامأنوس و فراموش

شدهاي داريم كه نه توجيهي براي آن داريم و نه حتي ميدانيم كه صادق است .تنها
خاطراتي از گذشته بصورت كم وبيش واضح و روشن ،در ذهن خود داريم و همين
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ميتواند دليل خوبي باشد بر اينكه معرفت حافظهاي نيازي به شروط معرفت ندارد و با

آن كامل ًا متفاوت است.
تا اينجا شاهد تلاشهاي فراواني براي اين مطلب بوديم كه آيا يادآوري نيازي به
معرفت دارد يا خير؟ هر تلاشي هم با اشكالات مختلفي مواجه شد و همچنان مشخص

نشده كه اگر ما معرفت نداشته باشيم ،ميتوان چيزي را در حافظه نگهداري كنيم يا
اينكه آيا يادآوري به اين معنايي كه دربارة آن بحث كردهايم ،بدون شناخت وجود دارد
يا نه؟ در بحثهاي معرفتشناختي ،حافظه نقش مهمي را ايفا ميكند ،ولي بايد از

معرفتشناسان پرسيد كه آيا حافظه ،متضمن شناخت است يا خير؟

د( توجيه و حافظه
من باور دارم كه دست دارم و تجربة كنوني من ،از باور من پشتيباني ميكند .به نظر
ميرسد ،دست من به بازويم متصل است و خودم انگشتان دستم را تكان ميدهم .اما

بيشتر باورهاي فعلي من ،صرفاً »ذخيره شده« در حافظه است .من بهطوركامل مطالب

خودم را تأييد نميكنم ،بلكه تجارب فعلي من از آنها پشتيباني ميكند .باتوجه به اين

مطلب ،در اينجا سعي شده است تا به اين پرسش پاسخ داده شود كه توجيه باورهاي ما

به واسطة حافظه چگونه اتفاق ميافتد؟ نقش حافظه در توجيه باور ،چگونه است و
اصلا آيا نقشي ايفا ميكند؟ اگر توضيحي براي اين پرسش وجود نداشته باشد ،نتيجه

ميشود كه بيشتر باورهاي ما غيرموجه هستند .مشكل باورهاي ذخيره شده ،تقريباً
مشكل وجود اين توضيح است )پويمن ،١٣٨٧ ،ص.(Madison, 2017, p.290 /٣١٥

اين مشكل ،مسئلة ديگري را هم با خود به همراه دارد كه به آن مسئله شواهد

فراموششده ميگويند .چگونه يك باور ميتواند موجه باقي بماند ،حتي زماني كه تمام

گذشتة آن -يعني تمام شواهد مستقيم براي آن -از بين رفته است؟ من نميتوانم به ياد
بياورم ،چگونه متوجه شدم كه چيزهايي -مانند بزهاي پشمدار -وجود دارد ،اما باور

دارم به اينكه آنها وجود دارند و موجه هستند .اما پرسش اين است كه چگونه اين

١٤٣

باورها توجيه ميشوند؟ اين مشكلات متفاوتند؛ زيرا ما گاهي شواهد و مدارك خود را
ميكنيم؛ درحاليكه آنها قبل از ذخيره در ذهن ،وجود داشتهاند .كساني كه توجيه
حافظهاي را پذيرفتهاند ،از طريق حفاظتگرايي راهحلي دربارة مشكل شواهد
فراموششده و باورهاي ذخيره شده ارائه ميدهند.

ديدگاه حفاظتگرايي ،مبتني بر آن است كه حافظه چيزي جز يك منبع حفاظتي

براي توجيه نيست؛ به تعبير دقيقتر ،اگر  Sباور موجه به  pرا در  t1شكل دهد و اين

باور را تا زمان  t2حفظ كند ،باور  Sبه  pدر زمان  ،t2از طريق حافظه ،موجه است.

قائلان اين نظريه عبارتند از :سون برنكر ،تايلر برگي ،آلوين گلدمن ،گيلبرت هارمن،

مايكل هيومر ،مگ گراث ،تام سونر ،بونژور ،اوونز ،پاپاس ،سنور ،لاك ،مالكوم ،مارتينو
شوميكر .آنها بر ساختار اين نظريه در معرفتشناسي صحه گذاشتهاند .كامسانا آن را

»حفاظتگرايي نگهدارنده« ناميده و برنكر آن را »اصل توجيه مستمر« مينامد (Frise,

).2017, p.488/ McGrath, 2007, p.3

با توجه به حفاظتگرايي ،هنگامي كه  sباور به  pرا كه توجيه شده است،
ميپذيرد ،اين باور بهطور بديهي موجه است ،حتي اگر اين باور ذخيره شود و يا اگر s

نتواند به ياد آورد ،كه چرا در اصل آن باور شكل گرفته است و حتي اگر هيچ يك از
شرايط ذهني آگاهانة  ،Sآن را توجيه نكند .تا زماني كه دلايل و مثالهاي نقضي كه

باعث شود باور به  pخدشهدار شود ،وجود نداشته باشد ،باور شخص  sبهطور كلي

نقش معرفتشناختي حافظه

براي برخي باورهاي ذخيره شده حفظ ميكنيم و گاهي اوقات آن شواهد را فراموش

توجيه ميشود .پس بدين ترتيب حافظه موجب حفظ باور و توجيه است؛ يعني هرچه

باور را حفظ كند ،توجيه را هم حفظ ميكند .همچنانكه برنكر خاطر نشان ميكند،

حفاظتگرايي در واقع دربارة توجيه باور يك شخص )توجيه باوري( در زمان t2

نظريهپردازي ميكند؛ يعني هركس كه در زماني باور موجهي دارد ،در زمان بعد هم اين
توجيه را براي آن باور دارد ).(Frise, 2017, p.487

١٤٤

نكتة مهم و قابل توجه اين است كه بايد ميان حفاظتگرايي و دو نظرية ديگر كه

آنها را هم حفاظتگرايي مينامند ،تمايز بگذاريم:

ضدمولدگرايي :اگر  sابتدا در باور داشتن به  pاز طريق حافظه ،در زمان  tتوجيه
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شود ،در نهايت توجيه حافظة  Sبراي باور به  pقبل از  ،tاز طريق منابعي غير از حافظه
به دست آمده است؛ به اين معنا كه حافظه ،صرفا نگهدارندة باور موجه است ،بيآنكه

هيچ دخالتي در توجيه باورهاي حافظهاي داشته باشد .ضدمولدگرايان عبارتند از:
گلدمن ،جكسون ،نيلور و سنور.

حفاظتگرايي :اگر حفاظتگرايي درست باشد و اگر شخص  sباور داشته باشد كه

 pدر زمان  t1غيرقابل توجيه است و باور  sبه  pدر زمان  t2باقي بماند ،در صورتي كه
شرايط تغيير نكند ،شخص sباور دارد كه  pدر زمان  t2غيرقابل توجيه است.

ضدمولدگرايي ميگويد ،حافظه ،مولد توجيه نيست .در بيشتر موارد ،حافظه توجيهي را
كه از منابع ديگر به دست آورده ،حفظ ميكند و حتي شايد اين كار را انجام ندهد.

ضدمولدگرايي معتقد است ،حافظه توجيه را ايجاد نميكند .مطابق حفاظتگرايي
حافظه ،هر حالت توجيهگر مثبت يا منفي ،باورهاي حفظ شده را در خود حفظ ميكند
) .(Ibidتفاوت محرز اين دو در آن است كه ضدمولدگرايي بر مولد نبودن باور

حافظهاي تأكيد دارد ،بيآنكه برحفظ آن باور اصرار بورزد ،اما حفاظتگرايي بر بقاء آن

باور -موجه يا غيرموجه -تأكيد دارد؛ درحاليكه در مولد نبودن باور با ضدمولدگرايي
مشترك است.

به همين ترتيب ،هيومر پيوند ميان ضدمولدگرايي و حفاظتگرايي را »نظرية

حفاظتگرايي« مينامد .البته هيومر براي پاسخ به اين پرسش كه كسي كه به ياد ميآورد
 ،Pچگونه باور دارد كه  Pچيست ،از سه نظريه استفاده ميكند :نظرية استنباط ،نظرية

پايه ،نظرية حفاظتگرايي.

هيومر براي تبيين نظرية حفاظتگرايي ،از نظرية راسل مبني بر »فرضية پنج

دقيقهاي« بهره ميبرد .او ميگويد ،ممكن است خداوند كسي را پنج دقيقه پيشتر از

خودش و در يك ايالت و در يك مكان و با همان خصوصيات به وجود بياورد .او اين

شخص را  Mike2مينامد Mike2 .تمام خصوصيات مشابه او را دارد ،ولي از

١٤٥

گذشتهاش اطلاعات نادرستي دارد Mike2 .به همان چيزهاي باور دارد كه هيومر به آنها
راهي براي دستيابي به صدق آنها ندارد؛ بهطور مثال ،اگر هيومر صبحانه ،نان شيريني
خورده باشد ،همتاي او نيز در باور داشتن به اين گزاره موجه است.

اين نظريه با نظرية مولدگرايي در تضاد است؛ زيرا در نظرية حفاظتگرايي حافظه،

صرف ًا يك توجيه اوليه را براي باورها در خود نگهداري ميكند .پس هيومر در باور

داشتن به خوردن نان شيريني ،تجربة حسي دارد و همين ادراك حسي ،توجيهي براي
باور اوست .ولي همتاي هيومر نميتواند چنين توجيهي براي باورش داشته باشد؛

چراكه در نظرية حفاظتگرايي ،تجربيات حافظه ،منبع اصلي توجيه نيستند ،بلكه در اين

نظريه نيز صرف ًا حفظ و نگهداري باورها مورد نظر قرار است ) Huemer, 1999,
.(p.350

هيومر معتقد است ،نظريهاي دربارة معرفت حافظهاي قابل قبولتر از ديگر

نظريههاي رقيب است كه پيوند ميان نظرية ضدمولدگرايي و حفاظتگرايي باشد .او در

نهايت اضافه ميكند ،اگر قرار باشد نظريهاي جايگزين اين نظريه شود ،بايد

حفاظتگرايي حفظ شود .اين همان چيزي است كه مك گراث نيز به عنوان
»حفاظتگرايي« از آن نام ميبرد ).(Ibid, p.351

مك گراث ،محافظهكاري معرفتي را تأييد ميكند تا نشان دهد كه حفاظتگرايي
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باور دارد ،با اين تفاوت كه بيشتر باورهاي  Mike2دربارة گذشتهاش دروغ است و

مستلزم آن است .فرايس هم با اين عبارت قوت حفاظتگرايي را ميپذيرد» :بيش از

چهل سال است كه نظرية حفاظتگرايي با اشكالات و انتقاداتي مواجه بوده است ،اما
با اين وجود ،همچنان معرفتشناسان آن را پذيرفتهاند« ).(Frise, 2017, p.488

حفاظتگرايي نظريهاي جذاب است ،نه فقط به اين دليل كه راهحلهايي براي

مشكلات باورهاي ذخيره شده و شواهد فراموش شده ارائه ميدهد ،بلكه به اين دليل
١٤٦

كه از مشكل نقض فراموش شده ) (Problem of Forgotten Defeatجلوگيري
ميكند .محافظهكاران اين مشكل را قبول ندارند؛ چراكه به نظر آنها ،باوري كه در آينده
توجيه ميشود ،قبلا بهطور كلي توجيه شده است؛ پس دليل ندارد كه باوري كه بهطور
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كلي توجيه شده است را رها كنيم .نتيجة فراموشي اين نيست كه باور ناموجهي ،موجه
شود؛ چراكه در اينجا ناقض يا ابطالكنندهاي وجود نداشته كه فراموش كرده باشيم؛
ازاينرو در اينجا ،مشكل شكست فراموش شده پيش نميآيد ).(Ibid

باورها تا زماني موجه هستند كه با مسئلة شكست فراموش نشده ،نقض نشده

باشند .اين بحثبرانگيز است كه آيا مسئلة شكست فراموششده ،مشكلي واقعي است؟

تقريب ًا تمام مدافعان حفاظتگرايي چنين برداشتي دارند .بنابراين ،بسياري از فيلسوفان

حفاظتگرايي ،آن را تأييد ميكنند؛ چراكه دو مسئلة مهم را بدون معرفي يك راهحل
سوم ،حل ميكند .برخي از فيلسوفان نيز اين امر را به اين دليل تاييد ميكنند كه به نظر

ميرسد ،نظريهاي قابل قبولتر و عموميتر است؛ بهطور مثال محافظهكاران معرفتي،

مانند گيلبرت هارمن و مك گراث معتقدند ،اگر  Sباور داشته باشد كه  Pو اين P

توجيه شده باشد S ،باور دارد كه لحظة قبل به اندازة كافي براي باور  ،Pدر ابتدا توجيه
شده است .به اين ترتيب S ،به درستي باور دارد كه لحظة قبل ،باورش موجه شده
است؛ چراكه در حال حاضر ،باورش داراي توجيهي است كه در حافظه نگهداري
ميشود؛ بهطور مثال ،بسياري از وثاقتگرايان معتقدند ،حافظه فرايند قابل اعتمادي

است كه باورها را حفظ ميكند .هنگامي كه باوري صادق ،وارد فرايند حافظه ميشود،
فقط باوري صادق بيرون ميآيد .همچنين وثاقتگرايان معتقدند ،اگر باوري كه در

مرحلة اول موجه شده ،از طريق فرايند قابل اطميناني حفظ شود ،باور ،توجيه خود را
حفظ ميكند .پيوستن اين دو نظرية وثاقتگرايانه مستلزم حفاظتگرايي است .اما حتي

آلوين گلدمن ،پدر وثاقتگرايي ،حفاظتگرايي را بيشتر از وثاقتگرايي مييابد .گلدمن

از حفاظتگرايي براي استدلالهاي وثاقتگرايي استفاده ميكند .به باور وي،
حفاظتگرايي دستاويزي براي نمونههايي همچون باور ذخيره شده ،شواهد فراموشي و

مثالهاي نقض حيرتآور است .به نظر گلدمن ،يك نظرية خوب توجيه ،حفاظتگرايي

را به سوي خود جذب ميكند .قابل ذكر است ،حفاظتگرايي مبناي مشترك نظريههاي

١٤٧

گوناگون توجيه مثل وثاقتگرايي ،محافظهكاري معرفتي ،برونگرايي پارادايمي و
بر حفاظتگرايي همچون نظريههاي ديگر معرفتشناسي ،نقدهايي وارد شده است؛

همچون مشكل اهريمن شرير ،شواهد فراموش شده و عدم موفقيت در يادآوري .هر
كدام از اين مشكلات نشان ميدهد كه يا حفاظتگرايي مشكل جديدي را ايجاد ميكند
و يا نميتواند مشكلات را بهطور كامل حل كند .هر معضل نشان ميدهد ،حفاظت يا

نادرست است و يا فاقد پشتيباني كليدي است .آنها دليلي را براي انكار حفاظتگرايي و

يا حداقل دليلي براي بررسي گزينههاي ديگر مطرح ميكنند .همچنانكه قبلا دربارة اين

مشكلات بحث كرديم و به ديدگاه ديگري به نام مولدگرايي اشاره كرديم ،طرفداران اين

ديدگاه ،افرادي همچون پولاك و آئودي توضيح ميدهند كه يك باور حافظهاي ميتواند
توجيه شود ،حتي اگر باور اصلي موجه نباشد .آنها ميگويند ،همين كه باورهاي

حافظهاي ،بازنمايي و فراخوانده ميشوند ،باورهاي حافظهاي توجيه ميشوند؛ يعني به
ياد آوردن باعث توجيه باورهاي حافظهاي ميشود.
آنها يك خط موازي بين حافظه و ادراك ترسيم ميكنند .در نمونههاي مورد قبول

باورهاي ادراكي ،اين باورها به طريق خاصي ظاهر ميشوند و بر مبناي اين ظهور ،فرد
به شكلي موجه دربارة محيط ادراكياش به باور ميرسد؛ بهطور مثال وقتي شخصي

چيزي را به خاطر ميآورد ،داراي يك تجديد خاطره است و بر مبناي اين حالت،
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نظريههاي درونگرايي است ).(Goldman, 2012, p.322

پديدهاي به شكل موجه به باور چيزي دربارة گذشته ميرسد .ايده اين است كه اگر فرد
باور به  pرا بر اين حالت كه به نظر ميرسد  pرا به ياد ميآورد مبتني كند و  pغيرقابل

نقض باشد ،پس حداقل در نظر اول ،باور به  pتوجيه ميشود .حتي در صورتي كه ما
بر اين باور باشيم كه اين پديدارشناسي يادآوري است كه باعث توجيه حافظه ميشود،

آنها از اين طريق ،حافظه و ادراك را موازي ميكنند؛ و اگر تصور كنيم كه ويژگيهاي

١٤٨

تجربي باورهاي حافظهاي ميتواند كار معرفتي انجام دهند كه پولاك و آئودي به آنها
اختصاص ميدهند ،اين نوع از مولدگرايي با مشكلاتي موجه ميشود .گفته ميشود كه

وضعيت معرفتي يك باور در غياب شرايط نقض كننده ،صرف ًا با بهرهگيري از باور به
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يادآوردن بهبود مييابد .هر باوري كه از حافظه بازيابي ميشود ،معرفتي مضاعف

دريافت ميكند؛ ولي آيا معقولانه است كه با فرض برابر ماندن همة چيزهاي ديگر،
باوري كه بازيابي ميشود و اغلب از وضعيت معرفتي بهتري بهرهمند باشد ،متناوب ًا
بازيابي شود؟ به نظر نميرسد كه همبستگي دقيقي بين وضعيت معرفتي مثبت يك باور

و تعداد دفعات حافظة بازيابي شده وجود داشته باشد .با تبعيت از مك گراث ميتوان

اين مسئله را افزايش معرفتي ) (Epistemic Boost Problemناميد .بر اساس
مولدگرايي افراطي آئودي و پولاك ،حافظه ميتواند عوامل قانع كننده و شواهد جديدي

توليد كند؛ به عنوان مثال اگر در زمان  t1باوري موجه دارم كه  pو در لحظة  t2آن را

به خاطر بياورم ،پس باورهاي حافظهاي با داشتن توجيهي كه در ابتدا كسب كردهاند از

آنها در زمان يادآوري يا بازنمايي باورها استفاده ميكنند ) Bernecker, 2011,
.(p.331

همانطوركه قبل ًا ذكر شد ،حفاظتگرايي در مقابل مولدگرايي معتقد است ،در

فرايند حافظه ،هيچ عنصر جديدي از توجيه يا شاهد توليد نميشود؛ بنابراين ،حافظه
نميتواند توجيه و معرفت را از هيچ ايجاد كند .در عوض تنها راه براي آنكه حافظه به

عنوان يك منبع مولد توجيه عمل كند ،حذف يا از بين بردن مثالهاي نقض و در نتيجه
راهاندازي پتانسيل توجيهي باوري است كه در اولين لحظه پذيرفته ميشود و در همه

حال باقي بماند .همة عناصر مورد نياز باور ،پيش از باوري كه رمزگذاري مشخصي
شده است ،بايد براي باور حافظهاي توجيه شوند.

اگر باور اوليه ،هيچ پتانسيل توجيهي نداشته باشد ،حافظه نميتواند آن را به يك

باور موجه تبديل كند .توجيه باورهاي حافظهاي دو جزء دارد :يك جزء حفظ شده و

يك جزء جديد به دليل يادآوري .مولدگرايي ميانهرو موافق حفاظتگرايي است؛ زيرا
حافظه عناصر جديدي از توجيه يا شواهد را ايجاد نميكند (Bernecker, 2011,

.(p.327
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پس از آنچه تاكنون در اين بخش گفته شد ،روشن ميشود كه پرسشهاي

معرفتشناسانه است .در جريان بحث نشان داده شد كه حافظه نقش مهمي در فرايند
كسب معرفت ايجاد ميكند؛ بدين معنا كه با حفظ و نگهداري گذشته ،معمولا مواد خام
مورد نياز براي بازنماهايي ذهني را فراهم ميكند .با اين حال ،اگرچه حافظه در فرايند

معرفتي ضروري است ،اما اينكه منبع معرفتي به عنوان حفاظتگرايي يا مولدگراست با
مشكلات فراواني مواجه شده است؛ بنابراين شايد در بهترين حالت بتوان گفت كه

حافظه در حقيقت عمل ثبت گذشته را به بهترين نحو انجام ميدهد.
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شده ،ريشه در كدام واقعيت خارجي دارد؟ اگر آن واقعيت خارجي ،توهمي و خيالي
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معرفتشناسي دربارة حافظه ،يك ريسمان محكم و پيچيدهاي براي بحثهاي

باشد ،آيا بازهم اين نظريه به قوت خود باقي است؟ آيا به همراه اين بازنمايي ،ممكن
نيست كه برخي تصاوير ذهني ما پاك شده باشد يا بخشي از آن به فراموشي سپرده
شده باشد و ما در حين بازنمايي آنها را به شكلي ديگر به خاطر بياوريم كه با رويدادي

كه در گذشته اتفاق افتاده است كامل ًا متفاوت باشد؟ و يا بهطور اغماض بگوييم كمي
مشابه تصويري در گذشته است؟ اگر بگوييم خاطرات دروغيني را در حافظه خود نگه
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داشتهايم -اين حالت زماني اتفاق ميافتد كه خاطراتي در گذشتة شخص رخ نداده

است؛ يعني نقطة اتصالي با گذشتهاش وجود ندارد كه بخواهد به آن در زمان بعدي
رجوع كند -آيا بازهم در اين حالت ،حافظه قابل اعتماد است؟ و آيا ميتوان نظرية
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بازنمايي حافظه را درست دانست؟ پس بايد ميان صرفا بهخاطر آوردن يك رويداد و
حقايق مربوط به گذشتة آن رويداد كه حقيقتا اتفاق افتاده است ،تفاوت باشد .اين عنصر
كليدي است كه اگر نباشد نظرية بازنمايي حافظه در معرض تهديد قرار ميگيرد .در
مقابل اين نظريه ،نظرية مستقيم حافظه ،اشكالات كمتري را بر دوش ميكشد؛ چراكه به

نظر ميرسد ،اين نظريه ارتباط مستقيم و علّي با رويداد گذشته دارد و حتي ميتوان اين
نظريه را هم طراز با واقعگرايي خام در نظرية ادراك حسي دانست؛ چراكه وقتي
رخدادي را بهخاطر ميآوريم ،آن را واضح و روشن به ياد داريم و رخداد مزبور
همانگونه است كه به نظر ما ميآيد؛ همانطوركه آئودي در كتاب معرفتشناسي بيان

ميكند ،هر نظريهاي در حافظه بايد سه چيز را توضيح دهد :اولا ،به ياد داشتن رخدادها،

چيزها و گزارهها؛ ثانياً به ياد آوردن آنها؛ و ثالث ًا حافظه به عنوان توانايي براي به ياد
داشتن و به ياد آوردن )آئودي ،١٣٩٤ ،ص .(١٤٠از نظر معرفتشناسي ،نظريههاي مطرح

شده ،اعم از بازنمايي و مستقيم ،نقش مهمي دربارة مباحث اساسي معرفتشناسي-
مانند توجيه و باورهاي حافظهاي -ايفا نميكنند.

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

سعي كرديم به پرسشهايي از اين قبيل پاسخ دهيم :آيا حافظه ،منبع باوراست؟ آيا
حافظه ،مستلزم شناخت است؟ آيا حافظه از منابع توجيه است؟ آيا حافظه در توجيه

باورها ،تأثيري دارد؟ در پاسخ بايد گفت كه حافظه يكي از منابع باور است ،منتهي به
همان شيوه كه يك انبار ،موادي را در خود ذخيره و نگهداري ميكند و واضح است كه

حافظه ،توانايي ذخيره آنها را دارد و ما را قادر ميسازد كه در مواقع نياز به آن رجوع
كنيم و براي فراهم كردن باورهايمان از آنها استفاده كنيم.

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

باورهاي حافظهاي ما گزارههايي از سنخ صدق باشد و ما صادق بودن آنها را به خوبي
به ياد ميآوريم .پرسشي كه در اين بخش دربارة توجيه پرسيده شد ،ما را با چالشهاي
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اساسي مهمي دربارة حافظه روبهرو كرد كه پاسخ گويي به آنها دشوار است؛ چراكه
است .براي پاسخ گويي به اين قبيل مشكلات حافظهاي ،دو رويكرد متفاوت دربارة
نقش معرفتشناختي حافظه شكل گرفت :يكي حفاظتگرايي و ديگري مولدگرايي.

افرادي همچون سون برنكر ،گلدمن و شوميكر و هيومر از مدافعان حفاظتگرايي

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

رقيب ميباشد؛ چراكه اول ًا پاسخ مناسبي را به مشكل شواهد فراموش شده ميدهد؛ ثانياً

حافظه يك نوع ظرفيت نگهدارندگي دارد؛ چراكه هنگام خطور باور به چيزي به ذهن-
كه قبلا آن باور از منبع معرفتي ديگري همچون ،ادراك حسي گرفته شده باشد -باور به
خوبي در حافظه نگهداري ميشود؛ بنا بر اين ،حافظه ،باور و شناخت را نگاه ميدارد؛

ثالث ًا حافظه توليدكننده باور و معرفت نيست ،مگر اينكه بتوان گفت كه از آنچه كه در
حافظة شخص است ،به عنوان مقدمه براي شكلگيري يك استنتاج استفاده ميشود كه
اين هم به معناي مولد بودن حافظه نيست؛ رابع ًا حافظه منبعي بنيادي براي باور يا
معرفت نيست كه باورها را مستقل از منابع مختلف ديگر به وجود بياورد .با اين حال
ميتوان گفت ،حافظه به عنوان منبعي بنيادي براي توجيه است .ميتوان در باور به

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

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

خامس ًا درست است كه ما نظرية حفاظتگرايي را با اندكي اغماض قابل قبولتر از
مولدگرايي ميدانيم ،ولي اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه بدون حافظه ،معرفت

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

نقش توليدي يا حفظ كنندهاي باور را داشته باشد ،ميگويد» :بدون حافظه ،نميتوانيم
درك درستي از نظريههايي دربارة جهان و تجربة انساني آن داشته باشيم و حتي
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طرحهاي موقت براي پيشبرد زندگي روزمره را نيز فراهم آوريم« )آئودي،١٣٩٤ ،

ص .(١٦٢بنابراين اگر حافظهاي نداشته باشيم ،حتي نميتوانيم بدانيم چه كسي هستيم؛

زيرا هر لحظه ،با فرا رسيدن لحظة بعد از ميان ميرود .برخي معرفتشناسان نيز
تابستان  /١٣٩٨شمارة /٧٨طيبه غلامي ،زهرا خزاعي

همچون پويمن بر اين عقيده بودند كه انسان ،شناخته نميشود مگر با حافظهاش .در

مجموع حافظه ،مولد معرفت يقيني نيست ،بلكه تنها وسيلهاي است كه باورها را حفظ
و نگهداري ميكند و با يادآوري ،آنها را در ذهن حاضر ميكند.
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