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ضمني را بررسي كرده ،نتيجه ميگيرد با اعتقاد به شدت و ضعف در ميزان دانش ضمني ميتوان اين

مﻘدمﻪ
دانش ضمني ) (Tacit Knowledgeدر تقابل با دانش صريح ) Explicit

 ،(Knowledgeاستدلالي ) (Discursiveو گزارهاي ) (Propositionalقرار دارد.
مسﺌله دانش ضمني يكي از مهمترين مباحث امروزي فلسﻔه است؛ اما اين بدان معنا
١٥٢

نيست كه انديشمندان به تعريف مشخص و واحدي از آن دست يافتهاند .درحقيقت
عبارت دانش در اين تركيب به معناي معرفت و ضمني مﺆلﻔهاي تلويحي ،غيراستدلالي و
تاحدودي عملي است .با وجود اين دانش ضمني داراي حوزه معنايي بسيار متنوع و
گستردهاي است كه تن به ارائه تعريﻔي واحد نميدهد .دانش ضمني اشاره به سلسله
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مسائل نظري و روششناختي در قلمروي وسيعي از رشتههاي دانشگاهي از جمله
فلسﻔه ،جامعهشناسي ،تعليم و تربيت ،زبانشناسي ،روانشناسي ،علوم شناختي و
مطالعات فرهنگي دارد .دانش ضمني را نميتوان بهراحتي تعريف كرد .اين اصطلاح
نشان دهندة برخي مهارتهاي عملي -مانند دوچرخه سواري ،نواختن موسيقي،
تشخيص باليني و تدريس -است؛ در عينحال ميتواند به دريافتهاي شهودي و
نگرشهاي پيشاتأملي اشاره كند كه نحوه مواجهة ما با دنيا و جامعه را معين ميسازد.
دانش ضمني منجر به از ميان رفتن مرزهاي صريح ميان رشتههاي مختلف دانش بشري
و همچنين ميان زندگي روزمره و دانش آكادميك خواهد شد .از دانش ضمني ميتوان
در مطالعات فرهنگي ،ادبي و رسانهاي به منظور گشودن راهي جديد در آنها استﻔاده
كرد.
اصول ًا در فلسﻔة غرب دانش همواره دانش صريح بوده است؛ زيرا ميتوان آن را
مدون و در قالب گزارههاي صدق و كذبپذير به ديگران منتقل كرد؛ اما درستي و
صدق دانش ضمني نه از راه گزارههاي معتبر ،بلكه از راه موفقيت عملي به دست
ميآيد .ريشه ادعا در خصوص دانش ضمني به رساله منون ) (Menonافلاطون بر
ميگردد كه در آن سقراط مدعي وجود دانش هندسه در يك برده است و ميكوشد با
روش ديالكتيك آن را از ضمني بودن به دانشي صريح بدل سازد .سقراط مدعي است

برده هيچگونه دسترسي آگاهانه به اين دانش خود ندارد؛ لذا قادر به بيان آن براي

ديگران نيست .از نگاه افلاطون ذهن آدمي همچون لوح سﻔيد در بدو تولد نيست كه
تمامي دانش خود را از جهان اطراف خود كسب كرده و به آن واقف باشد ،بلكه بر

عكس آدمي با دانش كثيري به دنيا ميآيد كه در آغاز هيچ گونه شناخت و آگاهي
نسبت به دانش خود ندارد؛ زيرا اين نوع دانش به شكل تلويحي و ضمني در ضمير او
وجود دارد و تنها با روش درست ديالكتيك و گﻔتوگوي فلسﻔي ميتوان آن را

صراحت بخشيد .ارسطو نيز ميان دانش گزارهاي عملي ) (Practicalو صناعت

١٥٣

) (Techneتمايز قائل شد كه ميتوان آن را به نوعي نخستين نوع طبقهبندي ميان دانش

مقولة دانش ضمني براي نخستين بار توسط پولاني در كتاب مطالعه آدمي ) The

 (Study of Manمعرفي شد كه در آن به شرح دو نوع دانش ميپردازد .به گﻔته او ما
معمول ًا دانش را به عنوان مجموعهاي از كلمات يا نقشهها يا فرمولهاي نگاشته شده
ميدانيم؛ درحاليكه اين تنها نوعي از دانش است و دانش غيرمدون و غير قابل بيان
ديگري نيز وجود دارد .او دانش نوع نخست را دانش صريح و دانش دومي را دانش

ضمني ناميد ) .(Polanyi, 2015, p.12پولاني از مقوله دانش ضمني دوبار و در دو
معناي مختلف استﻔاده ميكند ) :(Ibid, p.91اول آن را دانش بياننشدني

) (Inarticulate knowledgeمينامد؛ اما در جاي ديگر آن را دانش مشاركتي

) (Participate knowledgeميداند كه در مرحله عمل به كار ميرود .در تبيين پولاني
) (Ibid, 2014, p.169بهترين مشخصة دانش ضمني دركي فعاليتمحور يا درك در
عمل است جايي كه عمل دربرگيرنده تمامي شرايط لازم براي دانستن تأملي ميباشد.

درواقع منظور پولاني از دانش ضمني ،قابليت يادگرفتن است؛ بهخصوص نشانگر نوعي

يادگيري ناپيداست كه خود را به عنوان توانايي حل مسﺌله در شرايط متنوع به شيوهاي

ماهرانه نشان ميدهد.
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ضمني و صريح به شمار آورد.

الف( بيان نشدني بودن دانش ضمني
اصطلاح ’ ‘Tacitبرگرفته از كلمه لاتين ’ ‘Taciteبه معناي ساكت يا بدون كلام است؛
درحاليكه دانش صريح را ميتوان به لحاظ زباني بيان كرد؛ اما دانستن ضمني بدون

ارتباط با متن و مﺆلﻔههاي نمايانگر آن بهراحتي قابل دستيابي نيست .پولاني ميگويد:
١٥٤

»ما بيش از آنچه بر زبان ميآوريم ميدانيم« )(Ibid, 2009, p.4؛ يا به عبارتي

نميتوانيم آنچه را كه ميدانيم ،به دقت بيان كنيم؛ زيرا آنچه را كه ضمني است،
نميتوان بيان كرد .براي نمونه برخي افراد -مانند راهنماهاي محلي -نميتوانند ماهيت
دانش خود را بيان كنند .آنها كساني هستند كه در فنون راهنمايي مسافران مهارت
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استادانه دارند؛ نميتوانند بگويند چگونه چنين كاري را صورت ميدهند .ادعاي
متافيزيكي پولاني اين است كه دانستن ضمني ،اصل غالب تمامي دانش است و اگرچه

نميتوان آن را براي ديگران بيان كرد؛ با اين حال ميتوان آن را با ديگران به اشتراك
گذاشت ) .(Ibid, p.8مكانيسم انتقال دانش ضمني نه با سخنگﻔتن ،بلكه با اجرا ،تقليد
كردن و يادگيري از مصاديق و نمونهها صورت ميگيرد .قائلان به اين نگرش كه دانش
ضمني بر خلاف دانش صريح قابليت بيانشدن به شكل گزارهاي و انتقال صريح به
ديگران در قالب مكتوب و دستورالعمل را ندارد ،بر دو خصوصيت اصلي اين نوع
دانش يعني مهارتي و شخصي بودن آن تأكيد كردهاند.
 .١دانش مهارتي
پارادايم دانش گزارهاي بر آن است آنچه را كه نتوان بيان كرد ،نميتوان دانش خواند؛ اما

رايل معتقد است دانش مهارتي ) (Knowing-Howمنطق ًا مقدم بر دانش گزارهاي است
) .(Ryle, 2009, p.15دانش مهارتي در كاربرد دانش نوعي دانش شخصي است .از
نظر او دانش مهارتي ،انجام يك عمل امري كامل ًا ضمني است .گرايش رايل دستكم

گرفتن نقش دانش صريح يا گزارهاي در تكميل يك عملكرد است؛ زيرا به باور او

مﺆلﻔههاي ضمني يك اجرا برجستهتر از مﺆلﻔههاي نظري آن هستند .به عقيدة رايل

شخص متخصص نميتواند آنچه را كه ميداند بيان كند ،بلكه تنها ميتواند آنچه را كه

ميداند با عمل كردن به شيوة ماهرانه ،خلاقانه و بر مبناي ذوق و ظرافت و هوش خود

نشان دهد .ميان درك رايل از دانش مهارتي با تبيين پولاني از دانش ضمني ،همپوشاني
زيادي وجود دارد .به عبارتي دانستن ضمني ،همان دانش مهارتي است .رايل مدعي

است در خصوص تقدم زماني و منطقي ميان اين دو نوع دانش ،خردگرايان بهاشتباه از
تقدم دانش صريح و گزارهاي بر دانش ضمني و چگونگي سخن گﻔتهاند؛ زيرا كامل ًا بر
عكس دانش ضمني از نظر منطقي و زماني بر دانش گزارهاي تقدم دارد؛ براي مثال ما
زبان مادري را ميآموزيم ،پيش از اينكه چيزي دربارة قواعد دستور زبان بدانيم .به

١٥٥

عقيده رايل دانش صريح و گزارهاي اگر كاربرد نداشته باشد ،نوعي دانش موزهاي
بهواسطة بهكارگيري دانش گزارهاي ،در موقعيت واقعي و معين دانش كارگاهي
) (Workshop knowledgeاست .از نظر او دانش ضمني نه مرحلة اوليه و ابتدايي دانش

گزارهاي ،بلكه كامل ًا بر عكس دانش نظري ،مرحلة مقدماتي دانش مهارتي به شمار
ميآيد.

به عقيده گسكوئين و تورنتون ميان دانش ضمني و دانش مهارتي شباهت ذاتي

وجود دارد ) .(Gascoigne & Thornton, 2013, p.7از تقدم دانش مهارتي بر
دانش گزارهاي نميتوان نتيجه گرفت كه دانش مهارتي را نميتوان بيان كرد .اين نوع
دانش را ميتوان با استﻔاده از مﻔاهيم مستقل از متن و به شيوه عملي نمايش داد .اين امر
با اصل بيانشدنيبودن دانش سازگاري دارد و نشان از اين دارد كه دانش ضمني به
عنوان دانش متن محور بهتر فهميده ميشود؛ اما همچنان به لحاظ مﻔهومي به صورت
دانش مهارتي شخصي بيان مي شود .البته نوع ديگري از دانش ضمني با عنوان دانش
حاصل از آشنايي ) (Acquaintanceوجود دارد .به عبارتي دانش مهارتي و دانش
حاصل از آشنايي را ميتوان به عنوان اشكال اساسي دانش ضمني در نظر گرفت .در
مواجهة ما با جهان واقعي بيرون ،دانش ضمني و دانش حاصل از آشنايي معمولاً در هم
تنيدهاند؛ اما به لحاظ مﻔهومي متمايز از يكديگرند .دانش ضمني متنمحور داراي
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) (Museum Knowledgeخواهد بود؛ درحاليكه دانش ضمني يا دانستن چگونگي

ساختار مﻔهومي و نوعي دانش مهارتي عملي است .دانش حاصل از آشنايي دانش قابل
تمايز ،اما مجزا نشدني از نحوه در جهان بودن ماست.

اما ژنهوا معتقد است اگرچه دانش ضمني به عنوان دانش مهارتي عملي را نميتوان

به دانش گزارهاي مستقل از متن يا دانش گزارهاي متن محور تقليل داد ،اما ميتوانيم تا
حدي محتوا را در گزارهاي متنمحور يا گزارههاي كلي مستقل از متن نشان دهيم
١٥٦

) .(Zhenhua, 2003در نشان دادن عملي ،محتواي آن كامل ًا قابل نمايش است؛
درحاليكه در بيان زباني تنها تا حدي ميتوان محتوا را نشان داد .محتواي مﻔهومي در
دانش مهارتي عملي امري تلويحي است و ما آن را با بيان كردن در قالب انواع گوناگون
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گزارهها صراحت ميبخشيم .علاوه بر اين اگر ما دو نوع بيان زباني را بررسي كنيم،
ميبينيم كه بيان كردن با گزارههاي نمايشدهندة متنمحور آسانتر از گزارههاي كلي
مستقل از متن است؛ چراكه درجه انتزاع دومي بسيار بيشتر از اولي است .شخص
ميتواند براي بيان دانش مهارتي خود به شيوه كلي با اصطلاحات مستقل از متن دچار
مشكل شود؛ اما با تجهيز زباني مناسب او مطمﺌناً قادر به ايجاد گزارههاي نمايشدهنده
متنمحور خواهد بود.
 .٢دانش شخصي

به تبعيت از پولاني ميتوان دانش ضمني را به عنوان دانش شخصي ) Personal

 (knowledgeتﻔسير كرد كه به دانش سوژه وابسته است ،ازاينرو دانشي عملي به

شمار ميآيد؛ درحاليكه پاسخي به معيارهاي مستقل از سوژه خواهد بود .پولاني به
دنبال تحول مﻔهومي دربارة دانش است كه مطابق آن دانش يعني درك فعال از چيزهاي

شناخته شده است كه عملي مستلزم مهارت است ) .(Polanyi, 2015, p.91فلسﻔه او
ابتدا به منظور به چالش كشيدن نگرش پوزيتويستي دربارة دانش بود؛ اما بهتدريج به
مطرح كردن نگرشي جايگزين در قالب دانش شخصي يا ضمني سوق پيدا كرد .او
عقيده دارد دانش امري عملي ،شخصي و تا حد زيادي ضمني است؛ بهگونهايكه يك
نﻔر نميتواند آنچه را كه به شكل ضمني در دانش او موجود است ،به شكل صريح و

با تبيين دقيق بيان كند ) .(Ibid, 2009, p.28مطابق فلسﻔة پولاني هنجارها و

ارزيابيهاي دانش شخصي ،به شيوههاي گوناگون اعمال شخص را هدايت ميكنند.
دانش ضمني دانشي شخصي يا عملي است و تنها تا جايي غيرقابلبيان است كه بيان
شدن را بتوان با قاعدهمند شدن بر اساس اصطلاحات كلي معادل دانست .در اين
خصوص دانش ضمني با دانش صريح تنها تا جايي در تضاد قرار دارد كه دانش صريح

مستلزم قاعدهمند شدن و تدوين مستقل از متن است .به باور پولاني دانش مهارتي بر

خلاف دانش گزارهاي ،نمي تواند بر حسب اصطلاحات غيرشخصي مستقل از متن بيان

١٥٧

شود .ما با كسب مهارت عملي يا ذهني به دركي دست مييابيم كه نميتوان آن را در

نسبت به كاربرد هر كدام از مدلهاي فيزيكي يا مكانيكي در راندن دوچرخه خودآگاهي
نداريم ،بلكه اين كار را تنها با انجام دادن ،تعليم ديدن ،تكرار و دانش و تجربه شخصي
ميتوان كسب كرد .ما دوچرخهسواري را با بيان قواعد دوچرخهسواري يا خواندن
درباره آنها نميآموزيم ،بلكه از راه نشان دادن و ارتباط با ديگراني كه پيشتر واجد اين
مهارت هستند ،ميآموزيم .به باور او اگر بدانم كه چگونه دوچرخه برانم اين بدين معنا
نيست كه ميتوانم بگويم چگونه ميتوانم دوچرخه برانم؛ يعني بگويم كه چگونه تعادل
خود را روي دوچرخه حﻔظ ميكنم؛ زيرا هرگز ايدة سرراستي در خصوص انجام چنين
كاري ندارم؛ با وجود اين حتي با داشتن ايدة خطا يا ناقص دربارة دوچرخهراندن،
ميتوانم چنين كاري را انجام دهم.

اما پولاني به دقت ميان دانش شخصي كه بازتاب درك معناي واقعيت است و

دانش ذهني ) (Subjective Knowledgeكه محدود به احساسات و عواطف افراد
است ،تمايز قائل شد ) .(Polanyi, 2015, p.303خلط و اينهماني ميان اين دو نوع
دانش منجر به اين ميشود كه دانش ضمني امري دلبخواهي و اختياري و غيرقابل
اعتماد جلوه كند؛ اما دانش شخصي امري اختياري نيست؛ چراكه ماحصل تلاشهاي
مسﺌولانه و صادقانه براي درك معناي جهان است .به عقيده پولاني دانش ذهني دانشي
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قالب كلمات بيان كرد .مثال اصلي و محوري پولاني دوچرخهسواري است كه در آن ما

است كه شخص را از قيد مسﺌوليت نسبت به آنچه انجام ميدهد ،ميرهاند .نزد پولاني
دوگانگي ميان عينيت و ذهنيت اشتباه است و اين برداشت منكر مشاركت شخصي

شناسنده در تمامي اعمال فهميدن ميشود ) .(Polanyi, 2015, p.300او با قرار دادن
دانش شخصي در مقابل ايدئال عينيت از ذهنيتگرايي محض پرهيز كرده ،اصالت
شناختي آن را زير سﺆال ميبرد .مطابق با اين بازسازي مﻔهومي زماني ميتوانيم چيزي
١٥٨

را به لحاظ عيني معقول بدانيم كه در نسبت با دانش شخصي ما قرار گيرد .به همين
دليل ناديده انگاشتن بعد ضمني دانش و تمامي مهارتهاي بياننشده كه نميتوان به
آنها صراحت بخشيد و با وجود اين بدون آنها هيچگونه دانش صريحي قابل تصور
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نيست ،امكانپذير نخواهد بود.

ب( بيانشدنيبودن دانش ضمني
 .١بيان شدني متن محور

گسكوئين و تورنتون معتقدند تمايز ميان دانش صريح و ضمني را نميتوان بر اساس
بيان شدني يا بيان نشدني بيان كرد؛ زيرا اين رويكرد بحث از دانش را به سمت

توضيحپذيري سوق ميدهد كه اشتباه است ) Gascoigne & Thornton, 2013,

 .(p.7آنها در خصوص دانش ضمني سه اصل را بيان مي كنند:
 (١اصل قاعدهمندي ) (Principle of Codificationكه بر اساس آن ميتوان
دانش را با قواعد مستقل از متن بيان كرد؛
 (٢اصل بيان نشدني بودن ) (Principle of Inarticulacyكه مطابق آن دانشي
وجود دارد كه نميتوان آن را بيان كرد؛
 (٣اصل بيانشدنيبودن ) (Principle of Articulacyكه بر مبناي آن تمامي دانش
را ميتوان بر اساس اصطلاحات مستقل از متن بيان كرد ).(Ibid, p.16
بر اساس ادعاي آنها اصل قاعدهمندي با اصل بيان نشدني بودن دانش ضمني تضاد
دارد؛ اما با اصل بيانشدنيبودن اين دانش تقابلي ندارد .دانش ضمني در مقابل هر آنچه
بتوان آن را بر حسب اصطلاحات كلي مستقل از متن تعريف كرد ،قرار ميگيرد؛ اما در

مقابل آنچه كه بتوان به هر شيوهاي در كل بيان كرد ،قرار ندارد؛ به عبارتي فصل مميز
دانش ضمني از دانش صريح ،نه در بيانپذيري آن ،بلكه در بيانپذيري مستقل از متن
است .بنابراين به عقيده آنها دانش ضمني به مانند دانش صريح بيان شدني است؛ اما
تمايز اين دو نوع وابستگي تعريف دانش ضمني به متن و استقلال دانش صريح از متن
ميباشد .به عبارتي آنها با درك معمول از دانش ضمني موافق نيستند كه بر اساس آن
دانش ضمني را به هيچ عنوان نتوان تعريف كرد ،بلكه از نظر آنها دانش ضمني
ازآنجاييكه داراي محتواي شناختي است ،به شيوه خاص و مﻔهومي بيان شدني است.

١٥٩

بنابراين دانش ضمني در مقابل هر آنچه بتوان آن را بر حسب اصطلاحات كلي مستقل
قرار ندارد .از نظر آنها محتواي اين دانش برخلاف دانش صريح ،خودش را نمايش
ميدهد و شخص تا جايي كه بتواند به شيوه مناسب اين محتوا را نمايش دهد .درواقع
آن متن را شكل داده است )(Ibid, p.77؛ بنابراين ميتوان اين دانش را بيان كرد ،اما
تنها به شكل عملي و بر اساس اصطلاحات متنمحوري كه براي اثبات و نشان دادن
مﻔاهيم به كار ميروند .از نظر آنها شعار پولاني را بايد اين گونه كامل كرد :ما بدون

كمك محيط يا مهارتهاي شخص -خواه جسماني يا غيرجسماني -بيش از آنچه بر
زبان ميآوريم ،ميدانيم؛ اما اگر شخص از اين كمكها برخوردار باشد ،قادر به بيان
كردن آنچه ميداند ،خواهد بود.
در بحث دانش ضمني ،قابليت بيانپذيري نقش مهمي ايﻔا ميكند؛ اما به عقيده

گسكوئين و تورنتون بايد ميان دو نوع بيان زباني و بيان غيرزباني -يعني نشاندادن از

راه عمل -تمايز قائل شد .از نظر آنها دانش ضمني نوعي دانستن چگونگي عملي در
مقابل دانستن چگونگي نظري است .دانستن چگونگي نظري پاسخ به پرسشي تلويحي
در خصوص نحوه چگونگي انجام گرفتن فعاليتي است كه صرفاً مبتني بر دانش نظري
بوده و مستلزم هيچ گونه مهارتي نيست .در مقابل دانستن چگونگي عملي نوعي قابليت
عملي براي انجام يك مهارت است .دانستن نظري و دانستن عملي يا چگونگي به
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از متن بيان كرد ،قرار ميگيرد؛ اما در مقابل آنچه بتوان به هر شيوهاي آن را بيان كرد

لحاظ نوع با يكديگر متﻔاوتاند .دانستن نظري را ميتوان با انواع گزارهها بيان كرد؛
درحاليكه دانستن چگونگي يا عملي خود را در انواع عمل نشان ميدهد .درحقيقت
دانش ضمني نوع اصيلي از دانش است ،بدون اينكه نمونهاي از دانش گزارهاي مستقل
از متن ) (Context-Independent Knowledge-thatيا حتي دانش گزارهاي متن
محور ) (Context-Dependent Knowledge-thatباشد؛ زيرا اين دانش اساس ًا نوعي
١٦٠

دانش عملي از جنس دانش مهارتي است و تحت هيچ عنوان نميتوان آن را به هيچ
كدام از حالت هاي دانش نظري تقليل داد ) .(Ibid, p.191اين دانش را تنها ميتوان به
شكل عملي بيان كرد .به باور آنها اين نوع دانش را ميتوان به نحو كافي و مناسب از
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راه عمل بيان كرد .در نتيجه اين نگرش اصل بيان نشدني بودن دانش ضمني را كنار
ميگذارد كه منكر امكان بيان اين نوع دانش به هر شكل ممكني است.

گسكوئين و تورنتون عقيده دارند هنگامي كه شخص ميداند چگونه كاري را انجام

دهد ،آن چيز را ميداند و ميتواند آن را بيان كرده ،به نمايش بگذارد .هيچ چيز ساكت
و مخﻔي به معناي بيان نشدني در دانش ضمني وجود ندارد؛ بنابراين تلاش آنها اين
است موضعي متعادل در ميان دو طيف خردگرايي و ضدخردگرايي در نسبت ميان
دانش صريح و دانش ضمني مطرح كنند ) .(Ibid, p.129بر اساس اين ديدگاه دانش
ضمني بر عكس دانش صريح ،به جاي توجيه و تبيين استدلالي مبتني بر قابليت و
مهارت است .بر اساس عقيده آنها تقليلگرايي خردگرايانه اصل قاعدهمندي را به اصل
اسرارآميز بيان نشدني فرو ميكاهد .دانش ضمني در نقطه مقابل آن چيزي قرار دارد كه
ميتوان آن را بر اساس اصطلاحات كلي مستقل از متن تدوين كرد؛ اما در نقطة مقابل
آنچه بتوان آن را به هر نحوي بيان كرد ،قرار ندارد .انكار اينكه تمام دانش را بتوان بر
اساس اصطلاحات كلي مستقل از متن تدوين كرد ،نميتواند شخص را به اين ادعا
پايبند سازد كه نوعي دانش وجود دارد كه نميتوان آن را در كل بيان كرد .به عبارتي
انكار اصل قاعدهمندي با اعتقاد به اينكه محتواي دانش را ميتوان بيان كرد و نشان داد
تضادي ندارد؛ بنابراين در پي اثبات اين هستند كه فضاي منطقي براي تبيين دانش

ضمني را ميتوان با انكار اصل قاعدهمندي و اصل بيان نشدني بودن دانش و در عين
حال تأييد اصل بيانشدنيبودن دانش انجام داد ).(Ibid, p.7
 .٢نﻘد نظريﻪ بيان شدني متن محور

ژنهوا عقيده دارد اين نتيجهگيري كه دانش ضمني نه در مقابل بيانشدن ،بلكه تنها در

مقابل قاعدهمند شدن مقاومت ميكند ،در تضاد با ادعاي گسكوئين و تورنتون قرار دارد

كه مدعياند درك دانش ضمني در نقطة مقابل دو اصل قاعدهمندي و بيان نشدني و
دربردارنده اصل بيان شدني است .به نظر او ميان آنچه آنها ادعا ميكنند و آنچه بهواقع

١٦١

مدّ نظر دارند ،شكافي وجود دارد ) .(Zhenhua, 2015دليل اين امر آن است كه آنها
بهوضوح به بيان زباني اشاره دارد؛ درحاليكه در اصل بيان نشدني كه مدعي است
دانشي وجود دارد كه نميتوان آن را بيان كرد ،نوع بيان مشخص نيست .به لحاظ
منطقي بيان در اصل بيان نشدني ميتواند هم بيان زباني و هم بيان عملي را منظور داشته
باشد .اگر اصل بيان نشدني به بيان زباني اشاره داشته باشد ،درست خواهد بود؛ چراكه
دانش ضمني به عنوان دانستن چگونگي عملي را نميتوان به نوعي از دانش گزارهاي
تقليل داد؛ اما اگر بيان در اصل بيان نشدني به بيان عملي اشاره كند ،اصل بيان نشدني
خطا خواهد بود؛ چراكه دانش ضمني را ميتوان با عمل و كنش بيان كرد .مشخص
است كه آنها بيان عملي را به جاي بيان زباني در اصل بيان نشدني م ّد نظر دارند.
بنابراين در اين سه اصل ،بهواقع دو برداشت از بيان دخيل است؛ اما آنها اين تﻔاوت را
صراحت نبخشيدهاند .با اين اوصاف ،دانش ضمني به عنوان دانش مهارتي ،ناقض اصل
قاعدهمندي و اصل بيان شدني همراه با اصل بيان نشدني است .ابهام ميان دو نوع بيان
مشكل اصلي نظريه آنها ميباشد .بنابراين از نظر ژنهوا ميتوان تلاش آنها براي از بين
بردن فضاي رازآلود مبهم اطراف مﻔهوم دانش ضمني را ستود؛ اما با تلاش آنها براي

معادل انگاشتن رازآلودگي با توصيف ناپذيري ،نميتوان موافق بود ).(Ibid, p.304
توصيفناپذيري يعني چيزي كه بهسختي بتوان به لحاظ زبانشناختي آن را بيان يا
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دو نوع بيان را با هم خلط كردهاند .بيان در اصل قاعدهمندي و اصل بيان شدني

توصيف كرد؛ لذا ما در اين ادعا مجازيم دانش ضمني نوعي دانستن چگونگي عملي
توصيفناپذير است؛ اما هيچ امر مرموزي در تصديق توصيفناپذيري اين دانش وجود
ندارد؛ چراكه اگرچه دانش ضمني را نميتوان بهراحتي به لحاظ زباني بيان كرد ،اما با
وجود اين ميتوان آن را كامل ًا از راه كنش و عمل بيان كرد .مطابق نظر آنها ،بيان نشدني
تا جايي بيان شدني است كه بتوان آن را بر اساس اصطلاحات كلي قاعدهمند كرد .در
١٦٢

اين خصوص دانش ضمني -بر خلاف دانش صريح -دربردارندة چنين قاعدهمندي
مستقل از متني نيست .مشخص است كه ويژگي بيان شدني خيلي محدودكننده است.
اين قابليت تنها نوعي بيان زباني را در بر ميگيرد كه كلي و مستقل از متن باشد ،اما نوع
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ديگري كه متن محور است را كنار مي گذارد؛ لذا از نظر او اين درك محدود از
بيانشدنيبودن دانش منجر به اين شده است كه آنها دو نوع بيان را با يكديگر خلط
كرده ،به اين نتيجه برسند كه درك آنها از دانش ضمني منكر اصل قاعدهمندي و بيان
نشدني ميباشد ،اما مﺆيد اصل بيان شدني است.
 .٣بيانشدنيبودن دانش ضمني
برخي عقيده دارند در دانش ضمني آنچه انجام مي شود ،نه ضمني ،بلكه پنهان
) (Hiddenاست و اين خود شيوة متﻔاوتي از دانستن است ) .(Zappavigna, 2013به
منظور توضيح اين ايده لازم است ميان محتوا ) (Contentو فرايند ) (Processتمايز
قائل شد .محتوا به گزارهها ارجاع دارد .از سوي ديگر فرايند در دانش مهارتي به معناي
توانايي انجام ماهرانة عمل است .به عبارتي تﻔاوت محتوا و فرايند تﻔاوت دانش صريح
و ضمني است .با توسل به اين تمايز ميتوان دانش پنهان را به عنوان محتواي آنچه
شخص از آن آگاه نيست ،تعريف كرد )(Ibid, p.60؛ مانند كسي كه نميداند
دوچرخهاش چند چرخدنده دارد .درمقابل دانش ضمني ،فرايندي است كه شخص
مبتدي نميتواند آن را انجام دهد؛ مانند كسي كه نميداند چگونه بايد دوچرخه براند،
به اين معنا كه قادر به انجام عمل ماهرانه راندن دوچرخه نيست .به عبارتي آنچه
ميگوييم مﺆلﻔه معنايي زبان است و اينكه چگونه ميگوييم ،فعاليتي است كه معمول ًا از

آن آگاه نيستيم.

به عقيده كالينز انسانها نميدانند چگونه دوچرخه برانند؛ در عينحال ميتوان براي

آن فرمول رياضي ارائه كرد ) .(Collins, 2010بنابراين وجهي از دوچرخهراندن به هيچ
عنوان ضمني محسوب نميشود؛ لذا اين واقعيت كه ديگران ميتوانند عملكرد خود را
توضيح دهند -خواه داراي دانش عملي نسبت به انجام آن كار باشند يا خير -نقطه
مقابل اين ادعا قرار ميگيرد كه دانش ضمني شخص به هيچ عنوان بيان شدني نخواهد
بود .او براي نمونه يادآور ميشود حروفچين ماهر كسي است كه از برخي قواعد پيروي

١٦٣

ميكند كه آنها را به واسطة آهسته انجام دادن كار حروفچيني فراگرفته است .او معتقد
لزوم ًا درباره روشي كه دانش كار خود را انجام ميدهد ،نميباشد .به همين دليل دانش
نه يك موضوع خاص ،بلكه نوعي وظيﻔه و كار است -خواه توسط انسانها ،حيوانات و
يا حتي درختان و اشيا صورت گيرد -فارغ از اينكه بهواقع شامل دانش باشد يا خير
).(Ibid, p.103
بايد به خاطر داشت كه منظور از دانش بيان نشدني ،تجربة رازآلود نيست .بيان
ناشدني بودن اين دانش به اين معناست كه تلاش براي سخنگﻔتن از آن ميتواند به
نحو منطقي امري بي معنا قلمداد شود و بر خلاف نظرية دكارتي در خصوص ايدههاي
واضح و صريح است .بنابراين منظور از بيان نشدني صرف ًا اين است كه من ميدانم و
ميتوانم حتي با دقت كمتر از حد معمول يا ابهام زياد آن چيز را توصيف كنم .اگرچه
من نميتوانم خيلي واضح بگويم كه چگونه دوچرخه ميرانم ،اين مانع از آن نيست كه
بگويم من ميدانم كه چگونه دوچرخه برانم؛ زيرا من ميدانم كامل ًا ميدانم چگونه بايد
چنين كاري را انجام دهم .بنابراين ميتوانم بگويم كه اين موضوعات را ميدانم حتي
اگر بهسختي بتوانم آنچه را ميدانم ،بيان كنم.
ج( قاعدهمندي )(Codification
ديدگاه رايج اين است كه دانش و تخصصي را ميتوان كامل به شمار آورد كه بتوان آن
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است اين امر تنها نشاندهنده روشي است كه حروفچين كار خود را انجام ميدهد و

را در قالب قواعد مدون براي ديگران بيان كرد .از منظر رايل قواعد در حكم نردباني
هستند كه به محض بالا رفتن بايد آن را كنار گذاشت .او عمل شخص نوآموز را بر

حسب پيروي غيرتأملي از قواعد و دستورالعملها در نظر دارد ) .(Ryle, 2009اما از
عدم توانايي در كاربرد قواعد براي مدون و قاعدهمند كردن قضاوتها الزاما نميتوان
نتيجه گرفت كه اين قضاوتها نمي توانند درست يا اشتباه باشند .درواقع نوعي دانستن
١٦٤

وجود دارد كه نميتوان آن را قاعدهمند كرد؛ چراكه از راه قياس با قوانين قابل محاسبه
نيست؛ با وجود اين معياري اصيل براي درست و غلطي به ما ارائه ميكند و اين همان
چيزي است كه آن را دانش ضمني ناميدهاند ).(Gascoigne & Thornton, 2013
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همواره پيروي از قاعده صريح و عقلاني با تهديد پسرفت بيانتها مواجه بوده است؛ زيرا

همانگونهكه رايل گﻔته ،عمل عقلاني نميتواند ثمرة عمل پيشيني گزارههاي تأملي

باشد؛ زيرا گزينش گزارههاي تأملي ،عملي است كه خود نيازمند عمل پيشيني

گزارههاي تأملي ديگر ميباشد و اين پسرفت تا هميشه ادامه خواهد داشت؛ لذا براي

پرهيز از اين مشكل رايل عقيده دارد دانش گزارهاي نه تنها مقدم بر دانش مهارتي
نيست ،بلكه كاملاً عكس اين مسﺌله درست است ) .(Ryle, 2009براي رهايي از

پسرفت بايد تصديق كرد كه توانايي بهكارگيري قواعد به شكل درست ،موضوعي
شخصي است كه نميتوان آن را با دستورالعملهاي صريح آموخت ،بلكه تنها ميتوان
از راه نمونهها و اعمال واقعي به آن عمل كرد؛ به عبارت ديگر در اينجا مسﺌله اين
نيست كه چه قاعدهاي اين دانش را هدايت ميكند ،بلكه مهم هنر پنهان جاي گرفته در
عمق روح آدمي است كه پولاني آن را به هنر ضمني ) (Tacit Artتعبير ميكند
) .(Polanyi, 1969, p.191مهارتها و تواناييها اشكالي از دانستن ضمني هستند كه
به عنوان شاكله در عمل يا به تعبير پولاني شاكله شخصي ) (Personal schemataدر

نظر گرفته ميشوند .سرل نيز روايتي از پسرفت بينهايت در پيروي از قاعده با استﻔاده
از وجود پسزمينه ) (Backgroundدانستن چگونگي غيرعمد )(Non-Intentional

ارائه ميدهد ).(Searle, 1991

پولاني عقيده دارد عملكرد ماهرانه مستلزم در نظر گرفتن مجموعهاي از قواعد

نيست كه شخص بايد از آنها پيروي كند .قوانين هنر ميتواند مﻔيد باشد؛ اما تعيينكننده

عمل هنر نيست و اگر در دانش عملي هنر جاي گرفته باشند ،تنها ميتوانند به عنوان
راهنما عمل كنند ،ولي هرگز نميتوانند جايگزين خود هنر باشند ) Polanyi, 2009,

 .(p.50همچنين قضاوت و تشخيص به عنوان مﺆلﻔه تلويحي يا ضمني دانش خود را در
قالب قواعد نشان نميدهد؛ لذا نمي توان آن را به اطلاعات تجزيه و تحليل كرد .دانش
ضمني دربردارنده احساسات ،تجارب و شهودي است كه بهسختي ميتوان آن را براي

١٦٥

ديگران بهخصوص نوآموزان در قالب قواعد و نشانهها بيان كرد .دانستن ضمني از نظر
تحليلي از يكديگر جدا كرد؛ لذا اين نوعي عمل شخصي است كه دربردارنده مشاركت
وجودي شخص شناسنده ميباشد كه هيچ مجموعه مشخصي از قواعد را نميتوان براي
آن معين كرد )(Ibid, 2013, p.32؛ به تعبير ديگر ما نميتوانيم بگوييم كه چگونه
كاري را انجام ميدهيم؛ زيرا درك در عمل با تأمل كردن از دست ميرود .كسي كه
ميتواند قواعد را بيان كند ،ممكن است نتواند آنها را به كار گيرد و كس ديگري كه
نميتواند آنها را بيان كند ،ممكن است در عمل به شيوه معقول و به نحو ماهرانه آنها را
به كار بندد .درواقع آنچه شخص متخصص را از غيرحرفهاي مجزا ميسازد ،نه داشتن
پيكرهاي از حقايق و قواعد راهنما ،بلكه داشتن مجموعهاي از مهارتها ،قابليتها،
گرايشها و تواناييهاست .دانش ضمني را ميتوان بدون اينكه چيزي از آن ناگﻔته باقي
مانده باشد ،براي ديگران بيان كرد؛ اما نميتوان بدون اينكه ماهيت آن را از دست داد،
آن را مدون و قاعدهمند كرد.

كواين برداشت خود از دانش ضمني را با ترسيم تمايز ميان رفتار مطابق قاعده و

رفتار تحت هدايت قاعده مورد بررسي قرار داد .به عقيده او مطابقت ) (Conformityبا
يك قاعده ،مستلزم وجود دانش نسبت به آن قاعده نيست .رفتار زماني مطابق با قاعده
است كه متناسب با الگويي باشد كه قواعد آن را ملزم كردهاند .اما در مقابل هدايت
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پولاني غيرمدون و قاعدهمند است؛ چراكه تلﻔيق شناختي اجزاي آن را نميتوان به شكل

) (Guidanceتوسط قاعده مستلزم وجود دانش صريح نسبت به آن قاعده است؛ يعني
رفتار زماني ت حت هدايت قاعده است كه رفتاركننده ،آن قاعده را بشناسد و بتواند آن را
بيان كند .بنابراين سوژه ميتواند به شيوهاي رفتار كند كه مطابق با يك قاعده باشد،
اگرچه رفتار او تحت هدايت قاعده نباشد ) .(Quine, 1970تﻔسير ديگر اشاره به اين
دارد كه پيروي از قاعده ،نوعي مهارت ضمني است؛ چراكه هيچ الگويي از كاربرد
١٦٦

درست وجود ندارد كه شخص بتواند آن را درك كند ) .(Kripke, 1998برداشت مور

اين است كه درك قاعده ،شكلي از دانش وصفنشدني ) (Ineffabilityاست ،به اين
دليل كه به چيزي پاسخ نميدهد ).(Moor, 1997
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ويتگنشتاين بر اين باور است كه عمل را نميتوان قاعدهمند كرد و قواعد به عنوان

توافق در شيوههاي زندگي مورد پيروي قرار ميگيرند كه به نظر ثمرة خوگرفتن درون
شرايط اجتماعي خاص است؛ لذا پيچيدگي موضوع چگونگي پيروي از قواعد در
موقعيتهاي واقعي است ) .(Wittgenstein, 2009از نگاه او ،عمل از اساس امري
ضمني است به اين خاطر كه بخشي از شيوه زيستن ما را شكل ميدهد؛ ازاينرو عمل
مبتني بر چيزي است كه بيان نشدني ) (Inexpressibleاست يا به زبان خودش سخن
ميگويد .مطابق اين نگرش ،برخي مﺆلﻔههاي دانش ضمني را هرگز نميتوان به شكل

شﻔاهي و صريح قاعدهمند كرد .در رويكرد ويتگنشتاين بعد توضيح ناپذيري مﺆلﻔه

اصلي ،فعاليتهايي است كه فراتر از قواعد زباني صرف قرار ميگيرند و داراي
دستوراتي براي عمل كردن و متضمن قواعد ضمني براي چگونگي كاربرد زبان است.
پيروي از قاعده نوعي عمل ) (Practiceاست و هنگامي كه ما از قاعدهاي پيروي
ميكنيم ،آگاهانه آن را تﻔسير نميكنيم ،بلكه كاربرد ما از قواعد بر حسب عمل كردن

يعني به واسطه زمينه تاريخي كه در آن از قواعد پيروي ميكنيم ،تعريف ميشود ) Ibid,

 .(p.85از نظر ويتگنشتاين پيروي از قاعده امري ضمني است و قواعد همواره به شكل
ضمني در در كاربردهاي عملي و مهارتهاي ذهني ما حضور دارند .به عبارتي پيروي
از قواعد به شكل ضمني نشاندهنده اين است كه دانش ضمني در هر مرحله از اقدام

خود نيازمند دانش صريح پيشيني نميباشد .به عبارتي دانش ضمني بهمانند پلي است
كه شكاف موجود در تشريح قواعد به شكل گزارهاي و آنچه را درواقع درك ميشود،
پر ميكند.

د( دانش ضمني ضعيف و شديد
تا بدينجا فصل تمايز ميان دانش صريح و ضمني عمدت ًا بر مبناي وجود يا عدم قابليت
بيانپذيري دانش ضمني در مقابل با دانش صريح مطرح شده است .نگرش خردگرايان

١٦٧

بر اين است كه هرگونه توانايي در خصوص انجام يك مهارت مبتني بر روشي است كه
منتقل شود؛ لذا دانش ضمني با تقليل روششناختي قابل بازگرداندن و ترجمه به زبان
دانش صريح و گزارهاي خواهد بود .به همين سبب دست يافتن به دانشي كامل ًا صريح
انگيزه كساني شد كه دانش مهارتي ) (Knowing-Howرا گونهاي از دانش گزارهاي
) (Knowing-thatبه شمار آوردند .فرض آنها اين است كه دانش مهارتي و گزارهاي
به لحاظ ساختاري شبيه يكديگر هستند؛ لذا دانش مهارتي اگر بتوان معيار تاييدپذيري
را به نحو موفقي درباره آن به كار برد ،صرف ًا نوعي از دانش صريح درباره انواع اعمال
خواهد بود ).(Stanley & Williamson, 2001

از سوي ديگر ضدخردگرايان مانند پولاني ،رايل ،ويتگنشتاين و كساني مانند

گسكوئين و تورنتون بر اين باورند ،دانش ضمني گونهاي كامل ًا متمايز از دانش صريح

است كه نميتوان آن را با دانش صريح از يك نوع دانست .در طيف راديكال اين
نگرش همانگونهكه پولاني مدعي است ،تمامي بنيان دانش بر معرفت ضمني بنا نهاده
شده است و دانش صريح نهايتاً با تقليل موضوعي به دانش ضمني بازگردانده خواهد

شد .به خاطر داشته باشيم كه رايل نيز در تمايز معروف خود ميان دو گونه دانش
مهارتي و معرفتي كه ميتوان آن را به مانند تمايز ميان دانش ضمني و صريح محسوب

كرد ،عقيده داشت دانستن گزارهاي يا همان دانش معرفتي در نهايت به دانستن
چگونگي يا همان دانش مهارتي فروكاسته خواهد شد و بر خلاف ديدگاه خردگرايان نه
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اين روش خود ميبايست به صورت دانش قابل ارائه و بيان به شكل گزارهها به ديگران

تنها دانش صريح بر دانش ضمني تقدم ندارد ،بلكه اگر قرار بر اولويت منطقي ميان اين
دو دانش باشد ،از نظر آنها مشخص خواهد بود كه تنها يك گونه دانش اصيل و واقعي
وجود دارد كه همان دانش مهارتي يا ضمني است.

همانگونهكه كالينز معتقد است ،بر اساس ميزان مقاومت دانش ضمني در مقابل

صراحت ميتوان آن را به دانش ضمني ضعيف و قوي تقسيم كرد كه بسته به ميزان
١٦٨

قابليت دسترسي و قابليت توضيح دادن آن دارد .بر اساس ميزان مقاومت دانش ضمني
در مقابل صريح شدن ميتوان آن را به سه نوع مختلف بر اساس درجهبندي اين
مقاومت تقسيم كرد كه شامل دانش ضمني ضعيف ،متوسط و قوي خواهد بود:
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 (١دانش ضمني قوي ) (Strong Tacit Knowledgeيا دانش ضمني جمعي
) (Collective Tacit Knowledgeدانشي است كه با ماهيت اعمال اجتماعي سروكار
دارد؛
 (٢دانش ضمني متوسط ) (Medium Tacit Knowledgeيا دانش ضمني بدني
) (Somatic Tacit Knowledgeدانشي است كه با خصوصيات بدن و مغز افراد به
عنوان چيزهاي فيزيكي سروكار دارد؛
 (٣دانش ضمني ضعيف ) (Weak Tacit Knowledgeيا دانش ضمني نسبتي
) (Relational Tacit Knowledgeدانشي است كه با نسبت و ارتباط افراد با يكديگر
و گرايش هاي فردي آنها سروكار دارد.

نوناكا و تاكﺌوچي بر اين باورند با وجود دشواري تبديل دانش ضمني به صريح

ميتوان با استﻔاده از مدل خاص اين كار را صورت داد .هسته نظري اين مدل شناخت
حالتهاي چهارگانه تغيير شكل دانش است؛ ) (١اجتماعيكردن )(Socialization؛
 (٢خارجيكردن )(Externalization؛  (٣تركيبكردن )(Combination؛ (٤
درونيكردن ) (Internalizationكه در نهايت منجر به تبديل دانش صريح به دانش
ضمني ميشود ).(Nonaka & Takeuchi, 1995
درواقع دانش مهارتي يا درك تلويحي را ميتوان به اشكال ضعيف يا قوي

دستهبندي كرد كه بسته به ميزان قابليت دسترسي و توضيحپذيري آن دارد؛ درحاليكه
اشكال ضعيف دانش ضمني و مهارتي را ميتوان به صورت صريح بيان كرد ،اما
روايتهاي قوي از دانش ضمني را نميتوان چنين كرد .بنابراين وضعيت ضمني بودن
اين دانش به ماهيت بنيادين زمينهمحوربودن آن بستگي دارد تا اينكه امري رازآميز باشد.
تشريح دانش ضمني در شكل قوياش درگير متن و زمينه مشخص و كاربرد مهارت
خاص است؛ اما در گونة ضعيف از دانش ضمني متنمحوري عامل بازدارنده در جهت
بيان اين دانش محسوب نميشود .بنابراين ويژگيهاي دانش ضمني مبني بيان نشدني

١٦٩

بودن آن در شرايط فارغ از متن و همچنين قاعدهمند كردن آن در قالب گزارهها مختص
و اجتماعي نميتوان آن را وضوح بخشيد؛ درحاليكه ديگر درجات دانش ضمني
قابليت بيان شدن و مدون بودن را دارا ميباشند و تنها با حركت تدريجي در طيف
صراحت و ضمنيت ميتوان از درجات مختلف وضوح يا عدم شﻔافيت برخوردار شد.

البته بر خلاف نگرش كساني مانند گسكوئين و تورنتون ) Gascoigne & Thornton,

 ،(2013قابليت بيانشدني بودن دانش ضمني ،لزوم ًا ربطي به نمايش عملي بر اساس
اصطلاحات متن محور نخواهد داشت؛ زيرا اين دگرديسي نه تنها در مرتبه عمل ،بلكه
در قالب بدل شدن به گزارههاي تعميمپذير و قابلبيان به صورت صريح در قالب قواعد
و دستورالعملها صورت خواهد گرفت.
اما از سوي ديگر اگر هيچ محدوديت اصولي بر انتقال دانش ضمني وجود نداشته
باشد ،ماهيت شخصي اين دانش را ميتوان گاهي اوقات عاملي دشوار در جهت انتقال
آن به شمار آورد .از سوي ديگر شخصي بودن دانش ضمني نيز عاملي اساسي بر سر راه
توضيحپذيري اين دانش نخواهد بود؛ زيرا شخصي بودن دانش ضمني به معناي ذهني
بودن آن نيست ،بلكه تنها نشان دهنده نوعي درگيري شخصي با موضوع شناسايي است

كه به اين معنا دانش صريح نيز نوعي كاوش مسﺌولانه براي درك جهان ما به شمار
ميآيد؛ لذا كساني كه واجد چنين دانشي هستند ،لازم نيست تا نگراني خود به واسطه
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بخش راديكال اين دانش هست كه تحت هيچ شرايطي و با كمك هرگونه تمهيد زباني

عدم توانايي در ارائه تشريحهاي لازم از اين دانش بر اساس اصطلاحات كلي را به
حساب ماهيت دانش ضمني بگذارند .از الزامات خاص فراگرفتن اين دانش آن است كه
شخص نيازمند مهارت و فرهيختگي لازم براي فراگرفتن آن است؛ لذا دانش ضمني
نيازي به عدم محتواي بيان شدني ندارد .درواقع نيازي نيست كه دانش ضمني بيان
نشدني باقي بماند .تضاد دانش صريح با دانش ضمني تنها مرتبط با زمينهاي است كه در
١٧٠

آن ،چنين دانشي بتواند خود را نشان دهد شخص تا جايي كه توانايي مناسب براي
چنين نشان دادني را داشته باشد تا حدي دربردارنده چنين زمينهاي است .بنابراين دانش
ضمني را ميتوان بيان كرد؛ اما بر اساس اصطلاحات متنمحوري كه مﻔاهيم نشاندهنده
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اين دانش را به استخدام خود درآوردهاند .اين تبيين از دانش ضمني تلاشي براي فائق
آمدن بر تضاد سنتي و مرسوم ميان عينيت و ذهنيت است با نشان دادن اينكه تنها تبيين
منطقي و سازگار از عينيت تبيني است كه در آن دانش شخصي نقش ماهوي سازندهاي
بازي ميكند .اگر دانش بتواند شخصي باشد و به ابعاد ذهنيت سوژه وابسته باشد ،در
اين ذهنيت ما ميتواند به قالب زبان درآيد و در قالب روايت با ديگران به اشتراك
گذاشته شود.
روايت ضعيف از دانش ضمني بر اين باور است كه دانش ضمني قابليت بيانشدن
ندارد ،اما بيانشدن تنها محدود به بيان از راه گزارههاي زباني و عبارتهاي شﻔاهي
نخواهد بود ،بلكه حالتهاي ديگر بيانكردن از جمله عملكردن و به نمايشگذاشتن را
نيز در بر ميگيرد .بر اساس اين روايت ،دانش ضمني را ميتوان در هنگام اجرا كردن و
عملكردن بيان كرد و به اين ترتيب راه براي ذخيرهكردن اين مهارت و انتقال آن به
ديگران همواره امكانپذير خواهد بود .اما در روايت قوي از دانش ضمني ،بيانكردن
تنها به گزارههاي زباني محدود خواهد بود و در اين صورت هيچگونه امكاني براي به
اشتراك گذاشتن آن با ديگران از راه بيان زباني وجود نخواهد داشت .رد پاي هر دو
گونه برداشت ضعيف و قوي از دانش ضمني در آثار پولاني وجود دارد و انديشمندان

گوناگون بر مبناي نگرشهاي فلسﻔي خود اغلب يكي از اين دو روايت را برجستهتر

قلمداد كردهاند .در اين خصوص ميتوان به آثار كساني مانند يوهانسن
) (Johannessenو گريمن ) (Grimenاشاره كرد .البته بايد اشاره كرد كه حتي در

برداشت ضعيف از دانش ضمني قابليت تصريح آن امري دشوار است؛ به اين معنا كه

اگر ما دانش ضمني انجام عمل را به دانش گزارهاي ترجمه كنيم ،دانش ضمني ديگر آن
چيزي كه پيشازاين بوده يعني توانايي عملي يا انجام دادن نخواهد بود .به عبارتي ميان
دانش ضمني و ارائه توصيف از آن به منظور روايت در قالب كلمات تﻔاوت اساسي
وجود دارد .در نتيجه با ترجمه دانش ضمني ماهيت اين دانش تغيير شكل پيدا ميكند؛
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زيرا بازنمايي تمامي اجزاي دانش ضمني هرگز ممكن نيست .بنابراين منظور از
محتواي آن نخواهد بود ،بلكه كوششي است براي به چنگ آوردن كنه اين دانش در
كليت آن كه نيازمند درك مستمر همراه با عمل هست.
در بحث پيروي از قاعده نيز به عنوان يكي از فصول تمايز ميان دانش صريح و
ضمني نيز ميتوان روايت قوي و ضعيف دانش ضمني را تﻔكيك كرد .در برداشت قوي
از دانش ضمني ،انجام عمل تا حد اجراي كوركورانه و بدون هرگونه الگوي از پيش
تعيين شدهاي پيش خواهد رفت .در اين برداشت راديكال از دانش ضمني ،عمل در
تقابل محض با هرگونه قاعده عقلاني به مثابه راهنماي عمل قرار داشته و لذا خود را
تنها در دريافت ضمني انسانهاي ماهر به نمايش ميگذارد .اما اين عمل ماهرانه
نميتواند بدل به نمونه سرمشقگونهاي براي پيروي كردن در ساير موارد قلمداد شود؛
چراكه هر عمل مشروط و محدود به زمينه و موقعيت كامل ًا منحصربهفرد خاص
ميباشد .در اين حالت خود شخص هم به وجود اين دسته از قواعد واقف نبوده و در
صورتي كه از او خواسته شود تا اين قواعد را به ديگران بازگو كند ،قادر به انجام چنين
كاري نميباشد .درواقع اين نوع برداشت حداكثري از دانش ضمني با كمرنگ كردن
محتواي نظري نقش انديشيدن و قواعد عقلاني را به حداقل كاهش داده و يا آن را از
ميان برميدارد .اما در نگرش ضعيف از دانش ضمني شخص نسبت به وجود قواعد
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صراحت بخشيدن به دانش ضمني ،ترجمه دقيق زباني آن به منظور انتقال تمامي

عقلاني آگاهي دارد ،اما اين آگاهي به شكل پيشيني و تجويزي در عمل او حضور ندارد،
بلكه تنها در مرتبه عمل خود را نشان خواهد داد .اين به معناي عدم راهنمايي عمل
صورت گرفته از سوي قواعد عقلاني و به عبارتي وجود مباني نظري بر دانش ضمني او
نميباشد .به عبارتي در روايت ضعيف عمل نه فقط مطابق با قاعده ،بلكه پيرو قاعده به
معناي درك ماهيت عقلاني آنها صورت ميگيرد .در اين برداشت از دانش ضمني در
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ابتداي عمل پيروي از قاعده وجود علل انگيزشي نقش مهمي بر عهده دارد ،اما بهتدريج
و با تكرار عمل ميتوان دلايلي براي توجيه عقلاني پيروي از قاعده در نظر گرفت.
بنابراين روايت ضعيف دانش ضمني نوعي پيوند ميان علل بيروني و دلايل دروني براي
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عمل پيروي از قاعده برقرار ميكند كه در آن نقش موقعيت و دريافت شخصي مانع از
كليت و به اشتراكگذاري اين عمل با ديگران نخواهد بود.

نتيجﻪگيري
دانش ضمني در پي كنار زدن سيطره برداشت غيرشخصي و عقلانيمحور دكارتي در
خصوص شناسنده و دستاوردهاي شناختي اوست .چنين دانشي در عين حال كه
شخصي است ،عيني هم هست؛ چراكه مبتني بر قوايي است كه ما به واسطه عقلانيت
تشخيصدهنده ماهوي خود واجد آن هستيم .دانش ضمني دربردارندة درك فعال
چيزهاي شناخته شده است و اين عمل مستلزم مهارت هست .در سروكار داشتن با
جهان چيزهايي وجود دارد كه به سختي ميتوانيم آن را بهطوركامل در قالب كلمات
بيان كنيم .با درك دانش ضمني به اين شكل ما به وضوح محدوديت جريان
شناختشناسي را درك ميكنيم كه توجه خود را معطوف به دانش به عنوان باور صادق
موجه -يعني دانش گزارهاي -كرده است .داشتن تصوير كامل از جهان و درك
وسيعتري از دانش آدمي هنگامي صورت ميپذيرد كه در آن دانش ضمني نقش
اجتنابناپذير و ضروري را ايﻔاء كند .اما در نهايت ترديد در اينكه ما از دانش بودن
چيزي سخن ميگوييم كه به نحو صريح نميتوان آن را بيان كرد؛ لذا فاقد ويژگي
شناختي لازم در گﻔتمان حال حاضر و معمول از دانش است ،برخاسته از محدوديت

شناختي در خصوص يكپارچه نگريستن به ماهيت دانش ضمني است.
به بيان دقيقتر اين دو دانش نه در نوع ،بلكه در درجه با يكديگر متﻔاوتاند؛ به اين
معنا كه هراندازه از وضوح دانش صريح كاسته شود ،به سوي گونهاي از دانش ضمني
ضعيف تغيير خواهد كرد كه خود آن به لحاظ درجه با دانش ضمني شديد كه از حداقل
ميزان وضوح و شﻔافيت در بيان و انتقال برخوردار است متﻔاوت هست .در اين صورت
هرگونه دانش ضمني غير قابلبيان نخواهد بود ،بلكه شخص با تراكم تجربههاي زيسته
و آزمودن شرايط جديد و از پيش مواجه نشده به مرحلهاي از تكرار دست مييابد كه
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ميتواند دانش ضمني ضعيف خود را فارغ از متن و به صورت يك رشته از قواعد و
براي افراد تازهكار امري غيرممكن است ،اما واقعيت اين است كه ميتوان پس از مدتي
با اين زبان ضمني آشنا و حتي بر آن مسلط شد .اين امر نشاندهنده آن است كه زبان
ضمني همواره در مرحله ضمنيت شديد محصور نبوده و به حيطة صراحت سوق
پيداكرده و به زباني صريح بدل خواهد شد .بنابراين در كنار اين دو نگرش كه اولي
مدعي است دانش ضمني را نميتوان بيان كرد و دومي مدعي است كه دانش ضمني را
ميتوان بيان كرد ،نگرش سوم پژوهش حاضر مدعي است كه آنچه را نميتوان به هيچ
عنوان بيان كرد دانش ضمني شديد و آنچه را كه ميتوان با كمك تجربه و اصطلاحات
موجود به ديگران منتقل و بيان كرد ،دانش ضمني ضعيف است.
اين پژوهش مدعي است بر خلاف صورتبندي مرسوم ارائهشده در خصوص
تمايز ميان دانش صريح و ضمني بر اساس قابليت بيانشدنيبودن يا قاعدهمند كردن
دانش صريح در تقابل بادانش ضمني ،ميتوان از ديدگاهي حمايت كرد كه فصل تمايز
اين دو دانش را در محلي ديگر جستوجو ميكند .واقعيت اين است كه با بررسي
دقيق ميتوان دريافت دانش ضمني از درجات مختلف شدت و ضعف برخوردار است؛
لذا حكم به بيان ناپذيري يا عدم قاعدهمندي اين نوع دانش را تنها ميتوان مختص
دانش ضمني شديد يا راديكال به شمار آورد؛ درحاليكه اشكال ضعيف دانش ضمني را
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اصول مطرح كند .اگرچه درك سخنان افراد متخصص به لحاظ ساختار زبان ضمني

ميتوان به صورت صريح بيان كرد ،اما روايتهاي قوي از دانش ضمني را نميتوان
چنين كرد؛ چراكه ميان دو گونه دانش صريح و ضمني تمايزي بنيادين برقرار نيست و
قابليت تبديلپذيري دو دانش به يكديگر بر اساس ميزان وضوح همواره امكانپذير
است.
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