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در دیالوگ منون ،افالطون به مسئلهای اشاره میکند که امروزه نزد معرفتشناسان به مسئله
ارزش معرفت مشهور است .این مسئله ریشه در دو مقدمة پذیرفته شده در حوزة معرفت
شناسی دارد .بر اساس مقدمة نخست ،معرفت به طور کلی به باورِ صادقِ موجه یا تضمین
شده تعریف میشود .مقدمة دوم نیز به این نکته اشاره دارد که ارزش توجیه یا تضمین،
حداقل در ظاهر امر بر گرفته از ارزش باور صادق و در نتیجه قابل فروکاستن به ارزش صدق
است .لیندا زاگزبسکی از جمله معرفتشناسانی است که با مبنا قراردادن این دو مدعی شده
است که نظریههای برونگرا و به ویژه نظریههای اعتمادگرا قادر به گذر از دام معضل ارزش
نیستند .پیشنهاد زاگزبسکی برای تبیین ارزش معرفت ،بازنگری در رابطة دانسته و داننده
است .از نظر وی همانگونه که افعال به واسطة انگیزههای فرد دارای ارزش مضائف
میشوند ،باورها نیز به واسطة انگیزههای معرفتی شخص ارزشی مضائف از ارزش صدق
کسب میکنند و به مرحلة معرفت میرسند .به عقیدة وی عشق به حقیقت مبناییترین و
اساسیترین انگیزهای است که سبب ارزشمند شدن معرفت میشود .هرچند تبیین
زاگزبسکی به نظر دچار معضلی نشده است که متوجه نظریههای اعتمادگرا است ،با این حال
در معرض نقدهای جدی دیگری است که در نوشتار حاضر سعی شده به بخشی از آن
پرداخته شود.
مسئلة ارزش معرفت ،معضل بلعیدن ،لیندا زاگزبسکی ،اعتمادگرایی.
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مقدمه

افالطون در دیالوگ منون  ،که بحث اصلی آن اکتسابی بودن یا نبودن فضیلت است ،به مسئلهای
اشاره میکند که در سالهای اخیر محل بحث معرفتشناسان قرارگرفته است.این مسئله تمایز
میان عقیدة درست 1و معرفت2و تمایز ارزش میان آنهاست:
سقراط ...:اگر کسی راه الریسا یا شهری دیگر را بداند ،البته میتواند دیگران را به آنجا
رهبری کند.
منون :درست است.
سقراط :ولی کسی هم که آن راه را خود نرفته است و با اینهمه پنداری درست درباره آن
دارد ،نمیتواند دیگران رابه آنجا رهبری نماید؟
منون:البته میتواند.
سقراط :پس از لحاظ رهبری میان کسی که راهی را میشناسد و آنکه پنداری درست درباره
آن دارد فرقی نیست؟
منون :نه.

سقراط :پس فایده پندار درست کمتر از دانش نیست(افالطون ،پارة  ،97ص .)410

همانطور که پیداست سقراط معتقد است که گاهی ارزش عملی پندار درست و دانش به یک
اندازه است و پندار درست نیز میتواند فواید عملی دانش را برای ما به همراه داشته باشد .بنابراین
در پاسخ به این پرسش منون که " چرا همه به دانش بیش از پندار درست ارج مینهند یا این را
غیر از آن میدانند؟" چنین پاسخ میدهد:
...پندار درست تا هنگامیکه بهجای خود باقی است و از ما نگریخته گرانبهاست زیرا اثر
نیک میبخشد ولی آن گونه پندارها زمانی دراز بجا نمیمانند و میگریزند ،مگراینکه آنها
را با زنجیر دلیل و برهان ببندیم . ...اگر بتوانیم آنها را ببندیم تبدیل به دانش میشوند و
میمانند و ازاین روست که دانش به پندار درست برتری دارد(...همان ،پارة  ،98ص .)411

در واقع سقراط ثبات دانش را علت ارزشمندتر بودن آن بر پندار درست میداند؛ اما به نظر
میرسد آنچه سقراط از آن با عنوان ثبات یاد میکند ،بیان دیگری از یک ارزش ابزاری است
که بر اساس آن دانش به واسطة ارزش عملیایکه به همراه دارد ارزشمند شناخته میشود .اما
دانش به گونه ای دیگر بر پندار درست ارجحیت دارد و ارزش آن یک ارزش ابزاری صرف
نیست چرا که به نظر نمیرسد یک پندار پایدار را شایسته دانش نامیده شدن بدانیم .سقراط نیز از

129

ارزش معرفت از نگاه لیندا زاگزبسکی
__________________________________________________________________________________________

پاسخ خود راضی و مطمئن نبوده و تردید خود را درباره چگونگی تبیین برتری ارزش دانش بر
عقیده درست مخفی نکرده و چنین بیان میدارد:
ولی بدان که آنچه گفتم از روی دانایی نیست ،بلکه حدس میزنم که چنان باشد .اما در
اینکه پندار درست غیر از دانش است هیچتردید ندارم و اگر بخواهم ادعای دانستن چیزی را
بکنم آن چیز همین خواهد بود(همانجا).

معرفت شناسان معاصر بر همین طریق از تفاوت ارزش باور صادق صرف و معرفت سخن به
میان آورده و با کنار گذاردن ارزش ابزاری معرفت ما را به محل دقیق بحث ،یعنی پرسش از
ارزش معرفتی رهنمون میسازند .در واقع پرسش بر سر این است که چرا معرفت از حیث معرفت
شناختی ارزشمندتر از باور صادق صرف محسوب میشود .این پرسش را میتوان اینگونه بیان
کردکه چرا به لحاظ معرفتی ،معرفت داشتن به گزارة  Pارزشمندتر از صرف داشتن باور صادق به
آن است؟
این پرسش دستمایة کار بسیاری از معرفتشناسان معاصر قرار گرفته است که از جمله آنها
میتوان لیندا زاگزبسکی( ،)2003،1996وارد جونز( ،)1997مایکل دِپاول( ،)1993جاناتان
کوانویگ( ،)2003ریچارد سوئینبرن( )1999و دانکن پریچارد( )2007 ،2008را نام برد.
معـرفتشناسان در مواجهه با این مسئله ،رویکردهای متفاوتی را برگزیدهاند .به طور مثال
برخی قائل به ارزش مضاعف برای معرفت نبوده و آن را مساوی باور صادق صرف میدانند
) .(Sartwell, pp.80-89برخی دیگر از معرفتشناسان که از مهمترین آنها میتوان به ویلیامسن
اشاره کرد ،وجود چنین مشکلی را از اساس نفی کرده و معتقدند که مقایسة باور و معرفت مقایسه
دو چیز کامالً متفاوت است .در واقع ایشان تجزیة معرفت را به باور صادق موجه نپذیرفته و به
دنبال ارائه راهکاری در معرفتشناسی هستند که معرفت در آن نقش اساسی را بازی کند؛ و نه
آنکه بهعنوان تابعی از باور و بهواسطة آن تبیین شود ).(Williamson, pp. 5-31

برخالف دو دستة قبل که مشکل ارزش را از اساس نفی میکنند ،بیشتر معرفتشناسان قائل به
برتری ارزش معرفت هستند .به نظر میرسد ادعای این گروه مبنی بر ارزشمندتر بودن معرفت بر
باور صاد ق ،ادعایی گزاف نبوده باشد؛ چرا که در طول تاریخ فلسفه همواره فیلسوفان به دنبال
تعریفی برای معرفت بودهاند که آن را از باور صادق صرف متمایز سازد .شاهد این ادعا این است
که در تمام نظریههای معرفتشناختی ،اگر چه بهصورت ناخودآگاه ،همواره ارزش معرفت
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مدنظر قرار گرفته است 3.با وجود این برخی از معرفتشناسان معاصر بر این باورند که طیف
وسیعی از نظریههای معرفتشناختی قادر به تبیین ارزش معرفت نیستند.
لیندا زاگزبسکی فیلسوف دین و اخالق که ازسرشناسترین معرفتشناسان معاصر نیز به شمار
میآید ،از این پرسش با نام معضل ارزش نام برده و از این معضل در جهت تضعیف نظریههای
اعتمادگرا 4بهرهبرداری میکند .وی معتقد است که بسیاری از نظریههای معرفتشناختی که ذیل
عنوان اعتمادگروی قرار میگیرند ،قادر به حل معضل ارزش نیستند .برای طرح دیدگاه
زاگزبسکی ابتدا به تبیین ارزش معرفت در نظریههای معرفتشناختی رایج پرداخته و نقدهای
زاگزبسکی بر این نظریهها را بیان خواهیم نمود .پس از آن نظریة زاگزبسکی در باب ارزش
معرفت را مطرح میکنیم و به نقد و بررسی آن میپردازیم.
نظریههای معرفتشناختی و ارزش معرفت

تا سال  1963که ادموند گتیه مقالة معروف خود را منتشر ساخت ،تعریف سه جزئی معرفت به
باور صادق موجه ،5تعریفی پذیرفته شده بود .گتیه تالش کرد تا با ارائه دو مثال نشان دهد که
گاهی ممکن است فردی باور صادق موجهی داشته باشد اما هنوز به مرحلة معرفت نرسیده باشد
(گتیه ،ص .)322-323پس از آن تالشهای زیادی صورت گرفت تا پاسخی مناسب برای مثال
های نقضی گتیه ارائه گردد ،اما به نظر میرسد که این مشکل همچنان بهجای خود باقی است و
شاهد آن هم ارائه نظریههای جدید و پی در پی برای حلاین مسئله است 6.با اینحال بهرغم
تردید در تعریف معادلة معرفت به باور صادق موجه ،کماکان بر سر دو عنصر معرفت یعنی باور و
صدق اجماع عامی وجود دارد .در واقع از یکطرف معرفتشناسان پذیرفتهاند که دانستن نوعی
باور کردن است و از طرف دیگر دانستن یک گزاره را مشروط به صدق آن کردهاند .به نظر می
رسد با پذیرش دو عنصر باور و صدق ،برای تبیین ارزش معرفت به مؤلفه سومی نیازمندیم تا
ارزش مضاعفی که باور صادق را به معرفت بدل میسازد مشخص سازیم.
بر همین اساس ،به اجمال میتوان گفت معرفت باور صادق بهعالوة مؤلفة سومی است که این
مؤلفة سوم باید به گونهای تعریف شود که ارزش مورد نیاز معرفت را تبیین نماید .بر پایة این
معادله نظریههای متعددی شکلگرفتهاندکه هر یک مؤلفة سوم و در واقع ماهیت معرفت را به
شیوة خاص خود تعریف نمودهاند .این نظریهها را میتوان به دو گروه عمده برونگرا و درونگرا
تقسیم نمود .در نظریههای درونگرا که بر حول مفهوم توجیه شکلگرفتهاند ،تالش شده است تا
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با ارائة تعریفی خاص از توجیه مثالهای نقضی گتیه را پاسخ گویند .در مقابل این گروه ،نظریه
های برونگرا قرار میگیرند .از جمله مهمترین نظریههای برونگرا میتوان به اعتماد گروی
اشاره کرد که خود دارای اشکال متعددی است .در نظریههای اعتمادگرا توجیه را بر حسب
اعتمادپذیر بودن قوای معرفتی و هادی صدق بودن آن تعریف میکنند .در ادامه به بررسیِ
مواجهه نظریههای معرفتشناختی با معضل ارزش خواهیم پرداخت و نقدهای زاگزبسکی بر راه
حل این نظریات در تبیین ارزش مضائف معرفت را مطرح خواهیم نمود.
الف .اعتمادگرایی اولیه و ارزش معرفت

آلـوین گلـدمن در مقـالة معروف خود با عنوان"باور موجه چیست؟" نخستینبار دیدگاه
برونگرایانة خود را در قالب نظریهای منسجم ارائه داد .وی در قرائت اول خود از اعتمادگرایی،
معرفت را باور صادقی میداند که فرآوردة یک فرایند باورساز اعتمادپذیر است .فرایند
اعتمادپذیر نیز در تعریف وی فرایندی است که به طور کلی باور صادق تولید میکند
)pp.12-13

 .(Goldman,به منظور تبیین ارزش مضائف معرفت در این نظریه شاید بتوان گفت

فرایند باورساز اعتمادپذیر به واسطة منجر شدن به صدق دارای ارزش است و بر همین مبنا
ارزش و اعتبار مضائف معرفت را بر اساس اعتمادپذیری قوایی که در فرایند کسب معرفت
دخالت دارند تبیین نمود .به این معنا که معرفتِ بر آمده از قوای باورساز اعتمادپذیر نه
تنها به سبب صدق ،بلکه به دلیل افزوده شدن ارزش فرایند باورساز اعتمادپذیر ،دارای ارزشی
مضاعف میشود.
بسیاری از معرفتشناسان بر این باورند که پاسخ اولیه اعتمادگرایی به مسئلة ارزش معرفت با
مشکلی جدی روبهروست .برخی مانند کوانویگ و پریچارد از این مشکل با عنوان معضل بلعیدن
یاد کرده و برخی دیگر مانند زاگزبسکی آن را قاعدهای از معضل ارزش مینامند 8.در واقع
اشکال اساسی این است که قوای شناختیای که ارزش خود را از صدق دریافت میدارند،
ارزشی جدای از صدق نداشته و قادر به تبیین ارزش مضائف معرفت نخواهند بود .به بیانی دیگر
طبق این اشکال ،ارزش یک باور خاص که از طریق فرایند قابل اعتمادی حاصل شده است
توسط ارزش صدق بلعیده شده و در آن منحل میشود .برای تبیین بهتر این مسئله از تمثیل
دستگاه -فراورده زاگزبسکی که به وفور در مقاالت مربوط به معضل ارزشِ معرفت مورد استفاده
واقع شده است بهره میبریم.
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زاگزبسکی در تمثیل خود بیان میدارد که یک دستگاه قهوهساز قابلِ اعتماد به واسطة آنکه
قهوة خوبی فرآوری میکند دستگاه خوبی است ،اما یک فنجان قهوه دم کشیده به واسطة این امر
که توسط دستگاه قابل اعتماد فرآوری شده است ،خوبتر نمیشود .اگر یک فنجان قهوه عطر و
طعم خوبی داشته باشد ،آنگاه فرقی نمیکند که دستگاه قهوه سازِ ما دستگاه خوبی بوده باشد یا
خیر ،چرا که دستگاه قهوهساز خوب است بهواسطة قهوة خوبی که دم میکند؛ به همین صورت
یک شیر آب که چکه میکند بد است به این دلیل که چکه کردن آب خوب نیست .اگر یک
باغ گل زیبا باشد ،تفاوتی نمیکند که آیا توسط یک باغبان قابلِ اعتماد کاشته شده باشد یا غیر
قابل اعتماد .اگر کتابی جذاب و گیرا باشد ،تفاوتی نمیکند که نویسندة معتبری به نگارش در
آورده باشد یا نویسندهای نامعتبر .در نهایت اگر باوری صادق باشد ،تفاوتی نمیکند که منبع آن
یک فرایند قابل اعتماد باشد یا غیر قابل اعتماد ) .(Zagzebski, p. 13

از نظر زاگزبسکی این مثالها نشان میدهد آنچه یک دستگاه را دستگاه خوبی میسازد،
فرآوردة آن است و این ارزش فرآورده است که به فرایند منتقل میشود اما هیچگاه ارزش در
جهت معکوس منتقل نمیشود .به بیانی دیگر ،دستگاهی که خود ارزشش را از فرآورده کسب
می کند ،ارزش مضاعفی بر فرآورده نخواهد افزود .زاگزبسکی معتقد است که در مورد باورها
نیز وضع به همین منوال است .در مورد باورها این خوب بودن باور صادق است که سبب میشود
فرایند قابلِ اعتمادی که فرآوردة آن باور صادق است ،فرایند خوبی باشد و فرایند هیچ شأن
معرفتی مضاعفی به هیچکدام از باورهای صادق ما نخواهد افزود.
نظیر چنین اشکالی را در فلسفة اخالق و میان دو نظریه سودگروی عملنگر 9و سودگروی
قاعدهنگر 10نیز شاهد هستیم 11.بر اساس سودگروی عملنگر تجویزهای اخالقی معطوف به
اعمالی است که بهترین پیامدها را به بار میآورند .در مقابل سودگروی قاعدهنگر ،به دلیل
مشکالتی که سودگروی عملنگر با آن روبهروست ،تجویزهای معرفتی را به قواعدی ارجاع می
دهد که پیروی از آنها بهترین پیامدها را خواهند داشت(گنسلر ،ص .)264چنانکه پیداست در
سودگروی قاعدهنگر ،این فواید اعمال است که به قواعد ارزش میبخشد و قواعد فینفسه ارزش
خاصی ندارند .ریچارد برنت که از هواداران سودگروی است ،در یکی از آثار خود به تبیین این
مشکل پرداخته و بیان میدارد که اگر در باب قاعدة آرمانی در سودگروی قاعدهنگر غور و تأمل
کنیم ،به وضوح پی خواهیم برد که چنین قاعدهای یکی بیش نیست و آن هم خود سودگروی
عملنگر است؛ بنابراین سودگروی قاعدهنگر به واقع یعنی اینکه خود را مکلف کنیم همواره بر
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مبنای سودگروی عملنگر رفتار کنیم(هولمز ،ص .)287-288برای تبیین بهتر این مشکل فرض
کنید عمل خوب ،عملی است که نتایج خوبی در پی دارد .همچنین فرض کنید قواعد هم زمانی
خوب هستند که راهی قابل اعتماد برای دستیابی به پیامدهای خوب باشند .با اینحال احتمال
وجود مواردی که یک عمل به رغم پیروی از قواعد ،پیامدهای ناگواری را به بار آورد نیز ،وجود
دارد .بر همین اساس ،این عمل حتی زمانی که بر اساس قواعد بسیار ارزشمند صورت گرفته
باشد ،هیچ ارزشی بهواسطة پیروی از قاعده کسب نمیکند .به همین شکل اگر عمل در مواردی
خاص پیامدهای ناگواری نداشته باشد ،هیچ ارزشی بهواسطة پیروی از قواعد کسب نمیکند .در
واقع این پیامدِ عمل است که بهاین قواعد اعتبار و ارزش بخشیده است و نه بالعکس
).(Zagzebski,1996, p. 302

بر اساس تأمالت باال ،زاگزبسکی نتیجه میگیرد که ارزش تنها در یک جهت منتقل میشود و
نه در دو جهت .در نتیجه باور صادق بهواسطه اینکه محصول یک فرایند قابل اعتماد است ،ارزش
مضاعفی کسب نمیکند تا شکاف ارزشی بین معرفت و باور صادق را پر کند .زاگزبسکی این
الگوی اعتمادگروی را الگوی دستگاه -فرآورده 12نامیده و معتقد است که نظریههایی که از این
الگو برای تبیین ارزش معرفت استفاده میکنند ،به دام این معضل خواهند افتاد 13.زاگزبسکی بر
این اساس قاعده زیر را استنتاج میکند مبنی بر اینکه :
 .1صدق بعالوه منبعِ اعتمادپذیری که تولید صدق میکند ،قادر به تبیین ارزش معرفت نیست
). (Zagzebski,2003,p. 14

بر مبنای این قاعده ،برای حل معضل ارزش و تبیین ارزش معرفت نمیتوان به یک ارزش
ابزاری که ارزش خود را از صدق در یافت میکند متوسل شد و باید به دنبال منبع مستقلی برای
ارزش معرفت بود.
ب .نظریة کارکرد صحیح پلنتینگا و ارزش معرفت

بنابر آنچه ذکر شد ،از نظر زاگزبسکی برای تبیین ارزش معرفت در نظریههای معرفتشناختی
باید به دنبال مؤلفهای بود که ارزش خود را مدیون صدق نباشد ،تا به وسیلة آن شکاف ارزشی
بین باور صادق و معرفت را پر نماید .یکی از راههای برونرفت از این مشکل ،نظریة کارکرد
صحیح 14آلوین پلنتینگاست .پلنتینگا در تعریف معرفت مینویسد:
باور  Bبرای شخص  ، Sتنها و تنها در صورتی دارای ضمانت است که اجزای قوای معرفتی
شخص  Sکه دستاندرکار تولید باور  Bهستند ،در محیط معرفتیای که برای آن محیط
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طرحریزی شده اند ،کارکرد صحیحی داشته باشند ،طراحی آن قوا برای تولید باور صادق
باشد واین طراحی ،طراحی صحیح و نیکویی باشد ،بهطوری که احتمال صدق باورهای
معرفتی تولیدی به دستاین قوا در حد باالیی باشد ).(Plantinga, p.19

پلنتینگا در این تعریف ،مفهوم طرح و برنامه را مطرح میکند تا به وسیلة آن مفهوم
اعتمادپذیری را تبیین نماید .درواقع براساس تعریف پلنتینگا ،قوای معرفتی در صورتی درست
کار میکند که آن گونه که باید کار کنند کار کنند و آنچه چگونگی کار قوای معرفتی را تعیین
میکند طرح و برنامه است .به یک معنا میتوان گفت که قوای معرفتی باید آن گونه کار کنند
که برای آن طراحی شدهاند) .(ibid,p. 21پلنتینگا با استفاده از نظریة کارکرد صحیح بیان میدارد
که ضمانت باور در شرایطی فراهم میگردد که آن باور محصول و فرآوردة قوای معرفتی باشد
که با هدفِ صدق طرحریزی شدهاند ،نهاینکه از روی اتفاق و بدون قصد طراح ،آن باور صادق
از آب درآید ).(ibid, p. 24
برخالف گلدمن که قوای اعتمادپذیر را قوایی میدانست که باور صادق تولید میکنند،
پلنتینگا اعتمادپذیر بودن یک قوه را بر اساس کارکرد صحیح و مطابق طرح و برنامهای که برای
آن طراحی شده است تبیین مینماید؛ بنابراین قابلاعتماد بودن یک قوة اعتمادپذیر بدین سبب
است که به شایستگی کار میکند و در مقابل ،قوة اعتماد ناپذیر قوهای است که بهدرستی و
براساس طرح و برنامه کار نمیکند .در واقع در نظریة پلنتینگا شاید بتوان گفت آنچه قوای باور
ساز ما را ارزشمند میسازد اعتمادپذیری فی نفسه نیست ،بلکه کارکرد صحیح و براساس طرح و
برنامه است که به این قوا ارزش و اعتبار میبخشد.
زاگزبسکی در تحلیل نظریة پلنتینگا ،دو موضوع را از هم تفکیک میکند و مورد مداقه قرار
میدهد .مورد اول کارکرد صحیح و مورد دوم طرح و برنامه است .به عقیدة وی به همانسان که
یک قوة اعتمادپذیر ارزشخود را از فرآوردهاش کسب میکند ،قوایی که کارکرد صحیح یا
درستی دارند نیز ارزش خود را از فرآوردهشان کسب میکنند؛ بنابراین کارکرد صحیح فینفسه،
نه ارزش است و نه ضد ارزش .به طور مثال سلول سرطانیای که به درستی کار میکند سلول
خوبی نیست حتی اگر در مقام یک سلول سرطانی کار خود را بهخوبی انجام دهد .به بیانی دیگر،
اگرچه این سلول کار خود را بهدرستی انجام میدهد ،اما بهواسطة این امر ارزشمند و خوب
محسوب نمیشود .همچنین گاز اعصابی که کارایی درستی دارد ،چیز خوبی محسوب نمیشود.
اموری ازاین قبیل نه تنها بهواسطة کارکرد درست یا صحیح بهتر و ارزشمندتر نمیشوند ،بلکه
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کارکرد درست موجب بدتر شدن آنها نیز هست؛ بنابراین این فرآورده است که به فرایند ارزش
میبخشد و نه بالعکس(زاگزبسکی ،ص.)189 -190
مفهوم دومیکه در نظریة پلنتینگا استفاده شده ،مفهوم طرح و برنامه است .میتوان نظریة
پلنتینگا را این گونه تفسیر نمود که ارزش و اعتبار مضائف معرفت بر باور صادق از این رو است
که این قوا محصول طرح هوشمندانهای است که بهمنظور برآوردن هدف خاصی طراحی شدهاند.
براساس مثال قهوه ساز میتوان گفت دستگاه قهوهسازی که بهدرستی کار میکند دستگاه خوبی
است نه بهصرف اینکه قهوة خوبی فرآوری میکند ،بلکه به خاطر اینکه هدفی را که سازندهاش
دنبال میکرده برآورده میسازد .بنابراین نظریة پلنتینگا را به گونه ای میتوان تفسیر کرد که در
آن ارزش دستگاه صرفاً بهواسطة محصول خود نیست تا دچار معضل ارزش شود ،بلکه پیروی از
طرح و برنامه است که بهاین دستگاه ارزش و اعتبار میبخشد.
با این حال زاگزبسکی معتقد است که راهکار پلنتینگا در استفاده از مفهوم طرح و برنامه نیز
قادر به تبیین معضل ارزش معرفت نیست؛ چرا که همچنان جای این سؤال باقی است که آیا
ارزش یک قهوه به دلیل اینکه با دستگاهی که بر اساس طرح و برنامة قبلی کار میکند بیشتر
است از ارزش قهوهای که توسط دستگاهی فرآوری شده است که بر اساس طرح و برنامه قبلی
کار نمیکند؟ شیر آبی که چکه میکند ،به دلیلاینکه مطابق طرح و برنامه کار نمیکند بد است
یا به دلیل چکه کردن آب؟ به عقیدة زاگزبسکی تفاوتی نمیکند که یک فرایند به چه قصدی
طراحی شده باشد .در واقع اگر فرآوردة دو فرایند به یک اندازه خوب باشند ،آن وقت تفاوتی
نمیکند که فرایند به چه مقصودی طراحی شده باشد .البته زاگزبسکی منکر خوب عملکردن
فرایندها بر اساس طرح و برنامه نیست ،اما معتقد است کهارزش آنها یک ارزش بیرونی است و
نمیتواند ارزش خود را به فرآورده منتقل سازد؛ چرا که فرآورده از این حیث که محصول یک
طراحی برنامهریزی شده است نه فرآورده خوبی میشود و نه فرآورده بدی

).(Zagzebski, p.14

بر همین اساس زاگزبسکی قاعدة دوم از معضل ارزش را بهصورت زیر بیان میکند:
 .2صدق بهعالوه منبعی که ارزش جداگانهخود را دارد ،برای توضیح ارزش معرفت کافی
نیست).(ibid

ب ر اساس این تامالت ،زاگزبسکی معتقد است که با استفاده از الگوی دستگاه -فرآورده قادر
به تبیین ارزش معرفت و چگونگی انتقال ارزش از دستگاه به فرآورده نخواهیم بود .از همین روی
15

تنها راه برونرفت ازاین معضل بازنگری در رابطه میان باور صادق و منبع آن میداند.
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ج .نظریههای درونگرا و ارزش معرفت

بنا بر آنچه تا کنون گفته شد ارزش ابزاریِ قوای معرفتی که ارزش خود را از صدق باورها
کسب میکند ،از عهدة تبیین ارزش معرفت برنخواهد آمد .نگاهی دقیقتر به این مسئله نشان
میدهد که این مسئله صرفاً محدود به نظریههای برونگرا نبوده و برخی از نظریههای درونگرا را
نیز به چالش خواهد کشید .نظریههای درونگرا به طور کلی در معرفتشناسی به نظریههایی
اطالق میشود که بر محور مفهوم توجیه شکل گرفته است .یکی از تفاوتهای عمدة اینگونه
نظریهها با نظریههای برونگرا ،تکیه بر بعد هنجاری معرفت است .در این نظریهها درهم تنیدگی
معرفت با مفاهیمی مانند توجیه و دلیل ممکن است راه مفری برای گریز از معضل ارزش پدید
آورد .در واقع توجیه میتواند منبع ارزشی باشد که باور صادق را شایسته معرفت نامیده شدن
میکند؛ اما این امر بستگی به تبیینی دارد که توجیه و یا دلیل در این نظریههای درونگرا به خود
میگیرد .در صورتیکه توجیه در این نظریهها به گونهای تبیین شود که ارزش ذاتی داشته باشد
یا حداقل ارزش خود را از صدق اخذ نکرده باشد ،میتوان امیدوار بود کهاین نظریهها قادر به
حل معضل ارزش باشند .نمونهای از اینگونه تبیین را میتوان در آثار رودریک چیزم مشاهده
کرد .وی در تبیین خود از توجیه ،آن را مبین معقول و مستدل بودن یک عقیده و باور میداند .به
عقیدة وی مفهوم توجیه مفهومی است که بار ارزشی به همراه داشته و بر برتری عقیدهای بر عقاید
دیگر داللت دارد(چیشلم ،ص .)38-39در واقع وی تالش میکند تا این دیدگاه را که دستیابی
به حقیقت را اصلیترین وظیفة معرفتی ما معرفی میکند به کناری گذاشته و عقالنیت و باور به
گزارهای را که رجحان معرفتشناختی بر دیگر باورها دارد جایگزین آن نماید .چنانکه پیداست
در این نوع تبیین توجیه و عقالنیت ،ارزش ذاتی داشته و ارزش خود را وامدارِ صدق نیست تا به
معضل ارزش گرفتار آید.
با این وجود ،این تنها تبیین از توجیه نبوده و برخی از معرفتشناسان توجیه را به گونهای تبیین
کردهاند که سبب شده است تا تعاریف درونگرایانه از معرفت نیز به دام معضل ارزش گرفتار
شوند .برای نمونه میتوان به بونژور اشاره کرد که نقش اصلی توجیه را منجر شدن به صدق
معرفی مینماید و ارزش توجیه را به هادی صدق 16بودن آن ارجاع میدهد) .(Bonjour, p.7در
واقع همانگونه که اعتمادگرایان ارزش قوای باورساز را به هادی صدق بودن این قوا ارجاع
میدهند ،بونژور نیز ارزش توجیه را به هادی صدق بودن آن نسبت میدهد .به عقیدة زاگزبسکی
در این نوع تبیین از توجیه ،از الگوی دستگاه -فرآورده استفاده و توجیه به عنوان راه و روشی
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برای دستیابی به صدق معرفی شده است؛ بنابراین توجیه که ارزش خود را از صدق و به واسطة
هادی صدق بودن دریافت می کند ،ارزش بیشتری نسبت به صدق نداشته و قادر به تبیین برتری
معرفت بر باور صادق صرف نیست .به یک معنا در این نوع تبیین از توجیه ،ما ارزش صدق را دو
بار تکرار کردهایم و گمان میکنیم ارزش معرفت بیش از ارزش باور صادق گردیده است
17

).(De Paul,2001,p.180

از نظر زاگزبسکی درصورتی که در نظریههای درونگرا ارزش توجیه متخذ از صدق نباشد و
توجیه را فینفسه ارزشمند محسوب کنیم ،نظریههای درونگرا در دام معضل ارزش نخواهند
افتاد .همچنین به عقیدة وی تفسیر توجیه به گونهای که ارزشی مستقل از صدق را به همراه داشته
باشد ،به ما در تبیین چرایی ارزش معرفتیِ باور کاذبی که به شایستگی بر شواهد و استدالل مبتنی
باشد ،کمک خواهد نمود .این در حالی است که نظریههای اعتمادگرا قادر به تبیین ارزش
باورهای کاذب نیستند .زاگزبسکی از این امر به عنوان شاهدی برای درهم تنیدگی معضل ارزش
با اعتمادگروی استفاده میکند و بیان میدارد که اگر یک فرایند اعتمادپذیر ،ارزشی برای یک
باور کاذب به ارمغان نیاورد ،برای باور صادق نیز ارزشی به ارمغان نخواهد آورد (زاگزبسکی،
ص .)193
د .تبیین زاگزبسکی از ارزش معرفت

به عقیدة زاگزبسکی برای برونرفت از معضل ارزش باید پارادایم جدیدی برای تبیین ارزش
مضائف معرفت حاکم شود .پیشنهاد زاگزبسکی برای حل این معضل ،بازنگری در رابطه بین باور
و منبع آن است .از نظر وی در مثال قهوهساز ،ازآنجاکه قهوه محصول یا خروجی دستگاه است
ارزش خود را از آن کسب نمیکند درحالیکه موارد دیگری وجود دارد که ویژگیهای
ارزشمند یک علت به معلول آن منتقل میشود .برای مثال زاگزبسکی به فعل(عمل) و
فاعل(عامل) آن اشاره میکند که در آن ،فعل ،فرآوردة فاعل نیست بلکه جزئی از او و در واقع
بازتاب ویژگیهای شخصیتی او به عالم خارج است .از نظر زاگزبسکی در این نوع رابطه ویژگی
های فاعل به فعل او منتقل میشود و فاعل بهواسطة ویژگیهای فعلِ خود ،ارزش و اعتبار کسب
کرده و یا بالعکس بیاعتبار میگردد .زاگزبسکی براین باور است که حالت دانستن از جهات
درخور توجهی همانند یک فعل یا عمل است و بر همین اساس استفاده از این راهبرد را در
معرفتشناسی راهگشا میداند .به عقیدة وی اگر ما باور را گونهای فعل درنظر گیریم آنگاه یک
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باور میتواند ویژگیهای ارزشی خود را از ویژگیهای فاعل یا عامل آن کسب نماید .همچنین
فاعل بهواسطه ویژگیهای خاص فعل که بیواسطه از فاعل آن نشأت گرفته است ،اعتبار کسب
مینماید .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که اگر ارزش دانستن با منبع آن ،یعنی دانندة آن در
ارتباط باشد ،آنگاه دانستن بخشی از داننده خواهد بود و برخالف مثال قهوهساز ،محصول یا
خروجی دستگاه محسوب نمیشود .بر همین اساس زاگزبسکی قاعدة سوم خود را که مربوط به
رابطه بین معرفت و منبع آن است اینگونه بیان میکند:
 .3ارتباط دانستن با داننده مانند رابطة فرآورده و دستگاه نیست ،بلکه مانند رابطة فعل و فاعل
است).(Zagzebski, 2003, p. 17

زاگزبسکی از طریق این قاعده سعی در دخالت دادن ویژگیهایی از فاعل دارد که بر ارزش
افعال تأثیرگذارند .یکی از مهمترین ویژگیهایی که به اعمال ارزش و اعتبار بخشیده یا آن را بی
ارزش میسازد ،انگیزة فاعل یا عامل فعل است .زاگزبسکی معتقد است همانگونه که انگیزهها
در داوریهای ما از افعال نقش مهمیرا ایفا میکنند ،انگیزة افراد نیز بر داوریهای ما پیرامون
باورهایشان تأثیرگذار است .زاگزبسکی که در اخالق از نوعی نظریة فضیلت محور با عنوان
نظریة انگیزه بنیاد 18حمایت میکند ،سرچشمة ارزش اخالقی کارهای انسان را به انگیزههای او
ارجاع میدهد و معتقد است که این انگیزهها هستند که به اعمال یا افعال ما ارزش مضاعف
میبخشند

).(Zagzebski, 1996, pp. 78-84

19وی انگیزه را حالتی عاطفی میداند که میتواند

موجب شود فرد به قصد برآوردن هدفی دست به عمل یا کاری بزند که جزء ویژگیهای انگیزة
مذکور باشد) .(ibid, 2003,p.17;1996, p.131همچنین ذکر این نکته ضروری است که انگیزه در
نظریة زاگزبسکی ،یکی از دو مؤلفه فضیلت محسوب میشود .وی در تعریف فضیلت مینویسد:
مراد من از فضیلت ویژگی انسانی اکتسابی است که دربردارندة یک تمایل عاطفی ویژه است
و دربرآورده کردن اهداف اعمالی که عاطفه مورد بحث برانگیزاننده آنهاست به نحو
اعتمادپذیری کامیاب است (زاگزبسکی ،ص .)139

همانطور که از این تعریف مشخص است ،فضیلت در اندیشة زاگزبسکی دارای تبیین پیچیده
ای است که در کمتر نظریهای به چشم میخورد .وی فضیلت را دارای یک مؤلفة انگیزشی و
یک مؤلفة اطمینانبخش میداند .از نظر زاگزبسکی در تعریف فضیلت این مؤلفة انگیزشی است
که بهکار میرود و فضایل عنوان خود را از مؤلفة انگیزشی کسب مینمایند .مؤلفة اطمینانبخش
نیز وظیفة تأمین وثاقت در دستیابی به هدف یا غایت مؤلفة انگیزشی را بر عهده دارد .به طور مثال
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زاگزبسکی به عاطفة دلسوزی اشاره میکند که یک فضیلت اکتسابی بوده و در شرایطی خاص
( که عموماً شرایطی است که در آن با افرادی که در حال درد و رنج هستند روبهرو میشویم) ما
را به احساس دلسوزی کردن وامیدارد .همچنین این فضیلت ما را به نحوی مطمئن در رسیدن به
اهدافِ اعمالی که دلسوزی انگیزة آنها بوده است کامیاب میسازد .بر همین اساس ،هنگامیکه
او قصد تبیین ارزش معرفت را بر اساس انگیزهها دارد بحث فضایل مطرح میشود و در مرتبهای
باالتر این فضایل هستند که به افعال اعتبار میبخشند).(Zagzebski, p.106

حال اگر بپذیریم که انگیزهها در داوریهای اخالقی ما از افعال نقش داشته و باورهای ما نیز
در ردیف اعمالمان قرار دارند در اینصورت میتوان گفت که آنها به واسطه انگیزه ،دارای
ارزش مضاعفی میشوند .با اینحال همچنان جای این پرسش باقی است که چه انگیزهای
میتواند ارزش را به باور صادق انتقال دهد و آن را به معرفت بدل سازد؟ زاگزبسکی در جواب
این پرسش ،عشق به حقیقت را مبناییترین انگیزهای میداند که سبب ارزشمند شدن معرفت می
گردد .از نظر وی میتوان انگیزه را در بسیاری از فضایل عقالنی به انگیزة عشق به حقیقت
فروکاست .به طور مثال او به سعهصدر و انصاف فکری اشاره دارد که اگر چه با یکدیگر متفاوت
هستند اما انگیزة مشترکی به نام عشق به حقیقت و پرهیز از خطا در آنها وجود دارد 20.البته او به
این نکته واقف است که برخی از فضایل عقلی دارای انگیزههای پیچیدهتری هستند و صرفاً از
یک انگیزة واحد نشأت نمیگیرند .به طور مثال میتوان به انصاف فکری اشاره کرد که انگیزة
آن صرفاً عشق و طلب حقیقت نیست ،بلکه محترم شناختن دیگران نیز میتواند انگیزهای برای
این فضیلت فکری باشد .با اینحال زاگزبسکی عشق به حقیقت را انگیزهای میداند که اساس
فضایل معرفتی واقع میشود و میتواند منبعی برای پر شدن شکاف ارزشی بین باور صادق و
معرفت شود .بنابراین بر اساس نظریة زاگزبسکی میتوان گفت باور صادقی که بر اساس انگیزة
عشق به حقیقت حاصل شده است ،عالوه بر ارزش صدق ارزش دیگری را به همراه دارد که
همان ارزش عشق به حقیقت است.
البته شایان ذکر است که از نظر زاگزبسکی ارزش عشقِ به حقیقت برگرفته از ارزش صدق
نیست چرا که در این صورت راهبرد او نیز گرفتار به معضل ارزش خواهد شد .زاگزبسکی معتقد
است که این عشق به اخالقی زیستن است که به انگیزة عشق به حقیقت ارزش و اعتبار جداگانه
ای میبخشد 21.زاگزبسکی برای تبیین این مطلب توجه ما را به این بحث جلب میکند که
هنگامی شخصی عمل  Sرا بر مبنای باور  Bانجام میدهد ،آنگاه به لحاظ اخالقی نیز اهمیت دارد
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که باور  Bصادق بوده باشد .در اینجا به نظر حق با زاگزبسکی است که بیان میدارد ناممکن
است که فرد انگیزة اخالقی زیستن داشته باشد ،ولی درعینحال وقعی به حقیقت ننهد .بنابراین
نتیجه میگیرد که اگر تقبیح اخالقی وابسته به تقبیح معرفتی باشد ،میتوان گفت که تحسین
اخالقی نیز به تحسین معرفتی وابسته است .بر همین مبنا ،زاگزبسکی بیان میدارد که عشق به
حقیقت برای عشق به خیرهای اخالقی ضروری خواهد بود و انگیزة اخالقی زیستن میتواند
انگیزهای برای کسب حقیقت و دستیابی به صدق محسوب شود).(ibid, pp.18-19

22

بر اساس آنچه بیان شد به نظر میرسد نظریة زاگزبسکی از معضل ارزش در امان خواهد بود،
چرا که در نظریة وی نه تنها معرفت بهواسطة ویژگی مؤلفة اصلی خود (صدق) ارزشمند است،
بلکه به واسطة انگیزة فرد صاحب باور نیز ارزش کسب مینماید .در واقع او انگیزة دارندة معرفت
را به گونهای تبیین نموده است که این انگیزهها ارزش خود را از صدق اخذ نکنند .به همین دلیل
است که نظریة وی قادر به تبیین ارزش باورهایِ کاذبی است که بهرغم تالشهای صورت گرفته
فرد برای دستیابی به حقیقت کاذب از آب در آمدهاند .این در حالی است که نظریههای
اعتمادگرا قادر به تبیین ارزش چنین باورهای کاذبی نیستند چرا که مثالً بر اساس مثال قهوهساز
که بر اساس الگوی اعتماد گروی شکل گرفته است ،به نظر نمیرسد قهوة بد طعمیکه توسط
یک قهوهساز اعتمادپذیر فرآوری شده باشد ،بهتر از قهوة بد طعمی باشد که توسط یک دستگاه
غیرقابل اعتماد تهیه شده است .بر همین اساس نمیتوان گفت باور کاذبی که از یک فرایند مولدِ
صدقِ اعتمادپذیر بهدست آمده است ارزشمندتر از باور کاذبی که محصول یک فرایند مولدِ
صدقِ غیر قابل اعتماد است .این در حالی است که در نظریة زاگزبسکی میتوان ارزش باوری را
که بهرغم انگیزههای دارندة آن برای دستیابی به حقیقت کاذب از آب در آمدهاند را با ارجاع به
انگیزههای وی تبیین کرد.
نقد و بررسی نظریة زاگزبسکی در باب ارزش معرفت

همانطور که شرح آن رفت ،از نظر زاگزبسکی در نظریههای اعتمادگرا ،فرایند اعتمادپذیرِ تولید
یک باور صادق نمیتواند هیچگونه ارزش اضافهای به آن باور بدهد؛ چرا که به عقیدة وی در
مدل دستگاه -فرآورده که اساس و مبنای نظریههای اعتمادگرایانه است ارزش فرآورده ناشی از
دستگاه نیست .به عبارت دیگر ،دستگاه به عنوان علت هیچگونه ارزشی را به معلولش یعنی
فرآورده نمیدهد .این سخن زاگزبسکی هرچند در برخی موارد صادق است اما به نظر میرسد
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همواره اینگونه نباشد .برای مثال مواردی را میتوان یافت که در آن علت و منشا یک شیء
میتواند به آن شیء ارزش بدهد .برای مثال یک اتومبیل میتواند به دلیل اینکه محصول یک
کارخانه اتومبیلسازی معروف است دارای ارزش شود؛ همچنین یک کتاب میتواند به دلیل
اینکه توسط یک شرکت انتشاراتی معتبر به چاپ رسیده است ارزش و اعتبار بیابد .چه بسا بتوان
از بسیاری از آثار هنری ،نمونههایی مطابق با اصل اثر تولید کرد اما این نمونهها به لحاظ ارزش
قابل قیاس با اصل اثر نیستند ،چرا که اصل اثر منتسب به هنرمندی برجسته است .بنابر این
نمیتوان گفت که همواره این فرآورده یا محصول است که به منبع تولیدش ارزش میدهد و اگر
محصول یکسانی داشته باشیم ،تفاوتی نمیکند که چگونه فرآوری شده است.
مطلب بعد این است که زاگزبسکی در مدل خود رابطة بین داننده و دانستن را مشابه با رابطة
میان فاعل و فعل قلمداد می کند و با بیان این مطلب که در رابطه میان فاعل و فعل انگیزه فاعل به
فعل انتقال مییابد ،مدعی میشود که ارزش مضاعف معرفت ناشی از انگیزة دانندة آن است .اما
باید توجه نمود این ادعا که انگیزة فاعل در ارتباط با فعل است و میتواند بدان ارزش دهد ،مورد
مناقشه بوده و بر سر آن توافقی وجود ندارد .البته در حوزة اخالق برخی از متفکران به تأثیر از
کانت به وجود چنین ارتباطی قائل هستند؛ اما در مقابل هستند اندیشمندان که وجود چنین
ارتباطی را منکر هستند .البته زاگزبسکی میتواند مدعی شود که او با این فرض در اخالق آغاز
کرده است که انگیزه فاعل به فعل ارتباط دارد ،ولی باید توجه نمود که ابتنای یک نظریه بر امری
مورد مناقشه ،از قوت آن خواهد کاست.
از این مسئله که بگذریم مشکل دیگری که نظریة زاگزبسکی با آن روبهروست ،ارتباط بین
باور و فعل و نحوة کنترل انسان بر آنها است .همانطور که شرح آن رفت ،زاگزبسکی با الگو
قرار دادن نقش انگیزه در داوری اخالقی افعال ،تالش نمود تا این الگو را در مورد باورها نیز
پیاده کن د و ارزش مضائف معرفت بر باور صادق صرف را با ارجاع به انگیزههای شخص تبیین
نماید .اما استفاده از این الگو هنگامیقابل پذیرش است که اراده در فرایند کسب معرفت و انجام
فعل نقش مشابهی داشته باشد؛ اما تشابه نقش اراده در شکلگیری افعال و باورها با ابهامات زیادی
همراه است و بسیاری از متفکران معاصر قائل به غیرارادی بودن فرایند کسب باور هستند .برای
نمونه می توان به ویلیام آلستون اشاره کرد که در آثار خود به بررسی دقیق گونههای ارادهگروی
پرداخته است .آلستون کنترل ارادی مؤثر 23بر افعال را به سه بخش کنترل ارادی پایه 24،کنترل
ارادی فوری 25و کنترل ارادی دراز مدت 26تقسیم میکند .در قسم اول ،افعال به صورت مستقیم
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بی واسطه تحت کنترل انسان قرار دارد .حرکت دادن دست و پا و دیگر جوارح جزء این دسته
هستند که اعمال پایه نامیده میشوند .در قسم دوم از کنترل ارادی مؤثر که کنترل ارادی فوری
نامیده شد ،افعال به صرف اراده محقق نمیشوند بلکه ارادة انسان ابتدا به عملی دیگر تعلق
می گیرد که آن عمل از نوع اعمال پایه است و این اعمال سبب تحقق عمل مورد نظر میشود.
برای نمونه ،در باز کردن درب انسان ابتدا حرکات بدنی خاصی را انجام میدهد و از مجرای این
حرکات است که به مقصود خود میرسد .در بخش آخر از تقسیمات کنترل ارادی مؤثر ،به
کنترل ارادی دراز مدت میرسیم که در مقابل کنترل ارادی فوری قرار گرفته است .این قسم
شباهت زیادی با قسم قبلی دارد و تنها تفاوت آن در این است که انسان در نوع کنترل ارادی
دراز مدت به زمان بیشتری احتیاج دارد تا از طریق یک سری از افعال پایه به هدف خود نزدیک
شود .برای مثال انسان برای رنگ زدن دیوار قادر نیست که فوراٌ و با یک عمل پایه به وضعیت
مطلوب خود برسد بلکه به ناچار باید در بازه زمانی بیشتری حرکاتی را انجام دهد 27.از نظر
آلستون در فرایند کسب معرفت امکان وجود کنترل ارادی پایه و کنترل ارادی فوری منتفی است
و صرفاً این امکان وجود دارد که انسان بر روی برخی از باورهایش کنترل ارادی دراز مدت
داشته باشد؛ با این حال آلستون این میزان از کنترل ارادی را برای ارادی دانستن فرایند کسب
معرفت و طرح وظایف معرفتی کافی نمیداند)(Feldman,2000,pp.670-671

زاگزبسکی در مقاالت خود پیرامون معضل ارزش اشارهای به نحوة کنترل ما بر باورها نکرده و
صرفاً به بیان این عبارت که «موضع من این است که باور کردن به طور کلی در مقولة اعمال
ارادیِ غیر آگاهانه قرار میگیرد» بسنده میکند) .(Zagzebski,2003, p. 17اما در کتاب فضایل
ذهن مختصری از تاریخچة این بحث را ذکر نموده و به اجمال موضع خود را بیان میدارد.
زاگزبسکی در باب افعال ،قائل به طیفی بودن نقش اراده در ایجاد آنهاست و ارادی بودن افعال را
دایر بین نفی و اثبات نمیداند .در واقع از نظر وی افعال بر حسب میزان ارادی بودن در طیفی قرار
میگیرند که در یک سر آن اراده نقش پر رنگی را ایفا میکند و در سر دیگر آن چه بسا اراده
نقشی بر عهده نداشته باشد .از نظر زاگزبسکی نقش اراده در شکلگیری باورها نیز درست مانند
نقش اراده در شکل گیری افعال است؛ از همین روی زاگزبسکی نقش اراده در شکلگیری
باورها را نیز همانند افعال بهصورت طیفی میداند).(ibid,1996, p. 66

حتی اگر سخن زاگزبسکی مبنی بر نقش اراده در فرایند کسب باورها را بپذیریم ،باز هم
میتوان اینگونه اشکال نمود که بین نظریة زاگزبسکی مبنی بر انگیزهمند بودن باورها و نظریة
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دیگر وی مبنی بر طیفی بودن نقش اراده در فرایند باور همپوشانی کامل وجود نداشته و این امر
سبب میشود برخی از معارف از حیطة معرفت خارج گردند .به بیانی دیگر ،بر اساس دیدگاه
زاگزبسکی هر باور صادقی باید دارای انگیزة عشق به حقیقت باشد تا به مرحلة معرفت برسد و
ازآنجایی که زاگزبسکی به طیفی بودن نقش اراده در فرایند کسب باور قائل است ،در برخی از
باورها اراده نقشی نداشته و انگیزهای در کار نیست و در نتیجه براساس نظریة زاگزبسکی این
گونه باورها خارج از حیطة معرفت قرار میگیرند).(Dougherty, pp. 73-86

انتقاد دیگری که میتوان به نظریة زاگزبسکی وارد دانست ،الزامینبودن شرایط زاگزبسکی
برای کسب معرفت است .بر اساس نظریة زاگزبسکی این انگیزههای معرفتی هستند که ارزش
مضائف معرفت بر باور صادق را تأمین و آنها را به مرحلة معرفت میرسانند .اما حداقل در نگاه
اول به نظر میرسد معارف آسانیابی 28وجود دارد که انگیزه و اعمال فرد در کسب آنها هیچ
گونه دخالتی ندشته باشد .برای نمونه اینکه کتابی را پیش روی خود میبینم ،اینکه شاهد خاموش
شدن ناگهانی چراغ هستم یا رایحهای را استشمام میکنم ،از مواردی هستند که معرفت به آنها
نیازمند وجود انگیزههای فضیلتمندانه و طلب حقیقت نیست ).(Greco, 2000, p. 182

زاگزبسکی در پاسخ به این انتقاد تالش میکند تا قواعدی برای معرفت آسانیاب وضع نموده
و اکتساب این معارف را از حالت انفعال محض خارج سازد .برای نمونه زاگزبسکی به ادراک
حسی اشاره کرده است .به عقیدة وی کسی که باور دارد در حال نظاره کردن شیئی است ،به
شرطی باور او معرفت محسوب میشود که به عالئم و نشانههای دال بر اعتمادناپذیر بودن قوای
حسی خود در آن محیط آگاه بوده و در صورت قرارگرفتن در چنان شرایطی به قوای معرفتی
خود اعتماد نکند .همچنین زاگزبسکی بر این عقیده است که باور آسانیابی که مبتنی بر شواهد و
گواهی دیگران است تنها زمانی معرفت محسوب خواهد شد که شخص هر زمان که شاهدی بر
اعتماد ناپذیر بودن گواهی دهندگان بهدست آورد ،از پذیرش آن باور سرباززند(زاگزبسکی،
ص.)215
در واقع زاگزبسکی قصد دارد تا نشان دهد که معرفت نیازمند تأمل سنجشگرانه است و تأمل
سنجشگرانه نیازمند انگیزههای فضیلتمندانه است .اما به نظر میرسد این پاسخ زاگزبسکی نیز
چندان راهگشا نیست؛ زیرا با شرایطی که زاگزبسکی برای کسب معرفت آسانیاب در نظر گرفته
است ،معرفت آسانیاب به افراد بالغ و عاقلی محدود میشود که توانایی سنجش محیط و شرایط
را دارند؛ درحالیکه کسب معرفت آسانیاب برای افراد نابالغ و مبتال به نقایص مغزی و احتماال
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حیوانات نیز امکانپذیر است 29.این افراد نه تنها فاقد انگیزة عشق به حقیقت هستند بلکه از شرایط
30

ابطالگرِ معرفتِ آسانیاب نیز آگاهی ندارند ).(Baehr J. , 2014, p. 134

نتیجه

در یک جمعبندی کلی میتوان گفت معضل ارزش برخاسته از دو مقدمه پذیرفته شده در
معرفتشناسی است .براساس مقدمة نخست ،معرفت به طور ضمنی به باورِ صادقِ موجه یا تضمین
شده تعریف میشود .مقدمة دوم نیز به این نکته اشاره دارد که ارزش توجیه یا تضمین ،حداقل در
ظاهر امر برگرفته از ارزش باور صادق و در نتیجه قابل فروکاستن به ارزش صدق است.
زاگزبسکی از این دو مقدمه بهره برده و به نقد نظریههای اعتمادگرا میپرداخته و ناکارآمدی این
نظریهها در تبیین ارزش معرفت را نشان میدهد .به عقیدة زاگزبسکی در اینگونه نظریهها این
خوب بودن باور صادق است که سبب میشود فرایند قابلِ اعتمادی که فرآوردة آن باور صادق
است ،فرایند خوبی باشد و فرایند هیچ شأن معرفتی مضاعفی به هیچکدام از باورهای صادق ما
نخواهد افزود .همچنین از نظر زاگزبسکی صدق بهعالوه منبعی که ارزش جداگانهخود را دارد،
برای توضیح ارزش معرفت کافی نیست .بر همین اساس زاگزبسکی استفاده از مدل دستگاه-
فراورده که در نظریههای اعتمادگرا استفاده میشود را در تبیین ارزش معرفت ناکارآمد میداند.
پیشنهاد زاگزبسکی برای تبیین ارزش معرفت ،بازنگری در رابطة دانسته و داننده است .به عقیدة
وی همانگونه که افعال به واسطة انگیزههای فرد دارای ارزش مضائف میشوند ،باورها نیز به
واسطة انگیزههای معرفتی شخص ارزشی مضائف از ارزش صدق کسب کرده و به مرحلة معرفت
میرسند .نظریة زاگزبسکی بهرغم توجه بسیاری که برانگیخت ،با مشکالتی روبهروست که از
جمله آنها میتوان به ارادهگرایی در ساحتباورها و الزامی نبودن شرایط زاگزبسکی در تعریف
معرفت اشاره کرد.
یادداشتها
1. right opinion
2. knowledge

 .3البته برخی معرفتشناسان براین باورند که معرفت ارزش ویژهای ندارد بلکه این توجیه است
که ارزشمند بوده و باید محور مباحث معرفتشناختی قرار گیرد) .(Kaplan,p. 350-363برخی
معرفتشناسان که از جمله آنها میتوان از کوانویگ نام برد ،بر این باورند که
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فهم) (understandingارزش معرفتی بیشتری نسبت به معرفتداشته و باید بر روی آن تمرکز
نمود).(Kvanvig, p. 200-204
4. Reliabilism
5. True Justified Belief

 .6برای بحثی سودمند در این زمینه مراجعه شود به:
-R.S. Slaght(1977), “Is Justified True Belief Knowledge?:A Selective Critical Survey of
Recent Work” in Philosophy Research Archives 3:1-135.
-R. Shope(1983),The Analysis of Knowing: A Decade of Research, Princeton/N.J.,
Princeton University Press.
-William G. Lycan(2006), “On the Gettier Problem” ,Epistemology Futures, edited by
Stephen Hetherington, Oxford University Press.
?7. What is justified Belief

 .8پریچارد معتقد است که معضل ارزش تمام نظریههای معرفتشناسی را به چالش میکشد و به
عنوان پرسشی کلی در باب ارزش معرفت مطرح میگردد در حالی که معضل بلعیدن نقدی
بر برخی از نظریهها از قبیل نظریههای اعتمادگرا است).(Pritchard,2010, p. 15
9. act utilitarianism.
10. rule utilitarianism.

 .11لیندا زاگزبسکی معتقد است که نظریههای معرفتشناختی ،بر اساس نظریههای مطرح در
فلـسفة اخـالق شـکل گـرفتهاند .بـه عقیـدة وی اعتمـادگـروی ،از نظـریة پیـامدگـروی
)(Consequentialism

در فلسفة اخالق الگوبرداری کرده است .بر همین اساس زاگزبسکی

مشکالت پیامدگروی را بی ارتباط با اعتمادگروی نمیداند).(Zagzebski,1996, p. 1-15
12. machine-product.

 .13زاگزبسکی معتقد است مدل دستگاه -فرآورده نه تنها در آثار گلدمن بلکه در آثار پلنتینگا،
آلستون و سوسا نیز به چشم می خورد .استفاده متعدد از لفظ خروجی ( )outputو تبیین بحث
به واسطه مثال دستگاه -فرآورده در آثار ایشان حکایت از الگوبرداری ازاین مدل دارد
).(Zagzebski,2003, p. 14
14. Theory of proper function.

 .15البته اعتمادگرایان از تالش در حل معضل بلعیدن که زاگزبسکی آن را متوجه همة
دیدگاههای اعتمادگرا میداند دست نکشیدهاند .برای مثال میتوان به دیدگاههای اخیر آلوین
گُلدمن و اِریک اولسُن اشاره کرد که شایستة توجه است .برای مطالعه بیشتر رجوع کنید:
-Alvin I. Goldman and Erik J. Olsson, “Reliablism and the Value of Knowledge”, in
Epistemic Value, edited by Andrian Haddock, Alan Millar, and Duncan Pritchard,
Oxford University Press, 2009.
16. Truth Conductive.
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 .17کوانویگ در بخش سوم از کتاب زیر به طور اخص به بررسی معضل ارزش در نظریههای
درونگرا پرداخته و راه حلآنها برای برون رفت از معضل ارزش را به دقت بررسی کرده
است:
-Jonathan Kvanvig )2003(,The Value of Knowledge and the Pursuit of Uunderstanding,
Cambridge: Cambridge University Press.
18. Motivation-Base.

 .19اگرچه زاگزبسکی پیروی از نظریة انگیزة بنیاد در داوریهای اخالقی را به معنای نادیده
گرفتن ارزش پیامد افعال نمیداند ،با اینحال معتقد است که در شرایطی که دو عمل
ازهرجهت یکسان باشند ،عملی که انگیزة آن پاسداشت ارزشها باشد ،میتواند از اعتبار و
ارزش بیشتری برخوردار شود) .(Zagzebski, 2003, p.17

 .20زاگزبسکی بین عشق به حقیقت و بیزاری از خطا (کذب) تفاوت قائل میشود اما معتقد
است که در بحث حاضر یکسان دانستن آن مشکلیایجاد نمیکند).(Zagzebski,2007, p.145

 .21زاگزبسکی در جایی دیگر به ارزش ذاتی عشق به حقیقت اشاره کرده و بیان میدارد که
ارزش آن از چیز دیگری گرفته نشده است).(Zagzebski,2007, pp.145-146

 .22زاگـزبسکی بدینوسیله تـالش میکـند تا رابطة بیـن فضایل عقالنی و فضایل اخالقی را
استحکام ببخشد و حتی فضایل عقالنی را زیر مجموعة فضایل اخالقی به حساب آورد؛ در
واقع زاگزبسکی بر این باور است که دیدگاه عامی که بیان می دارد خیر معرفتی مستقل از خیر
اخالقی است گرفتار توهم است.
23. Effective Voluntary Control.
24. Basic Voluntary Control.
25. non-basic Immediate Voluntary Control.
26. long- Ranged Voluntary Control.

 .27به عقیدة زاگزبسکی ،یکی از اشتباهات رایج در بحث کنترل ارادی در فرایند کسب باورها،
مقایسة باورها با اعمالی است که در دو سر مخالف طیف قرار میگیرند .از نظر وی ،گاهی
اعتقاد به غیر ارادی بودن فرایند باور به علت مقایسة باورهایی مثل باورهای حسی با اعمالی
است که در حد باالی طیف قرار میگیرند که اراده بیشترین نقش را در آن ایفا میکند.
بنابراین جای تعجب نیست که تفاوت فاحشی میان باورها و اعمال به نظر برسد .همچنین
زاگزبسکی بر این باور است ،قدرت انتخاب پیش از عمل که به عنوان معیاری برای ارادی
بودن افعال در نظر گرفته شده است ،معیار صحیحی نیست .زاگزبسکی مدعی است که ارسطو
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ارادی بودن افعال را محدود به انتخاب پیش از عمل نمیکند ،بلکه مسئولیت انسان در قبال
اعمال را مالک مناسب برای ارادی دانستن افعال میداند ).(Zagzebski, 1996, pp. 66-67
28. easy knowledge.

 .29البته زاگزبسکی که این انتقاد را پیش بینی کرده است ،معرفت کودکان را موضوعی بی
اهمیت معرفی میکند (زاگزبسکی ،ص)263؛ این در حالی است که در جایی دیگر معرفت
کودکان را دست آویزی برای پاسخ به انتقادات وارد شده بر اصطالح عمل مبتنی بر فضیلت
قرار داده است). (Zagzebski, 1999, p. 112

 .30از پرفسور جیسون بئر که مکاتبات خود با لیندا زاگزبسکی را پیش از انتشار در اختیارم نهاد

بسیار سپاسگزارم .این مکاتبات به صورت بخشی از ویرایش دوم کتاب مناقشات معاصر در
معرفتشناسی ) (Contemporary Debate in Epistemologyدر سال  2014به چاپ رسید.
منابع

افالطون ،دورة آثار افالطون ،محمد حسن لطفی ،ج ،1تهران ،خوارزمی.1357 ،
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