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تفسيران أساسان للجهل في الكتابات اإلبستمولوجيّة المعاصرة ،وهما
مل ّخص .ث ّمة من يجادل أ ّنه يوجد
ِ
ّ
يقومان على فكرة ّ
ين بدورهما
صادق،
نقص في المعرفة
أن الجه َل
ٌ
ٌ
ونقص في االعتقاد ال ّ
ولكن التّفسير ِ
الرئيسة .يقدّمُ المقال طريقةً جديدة ً للتفكير بشأن الجهل؛ حيث باستطاعته
ناقصان في العديد من األمور ّ
ِ
ضا المشكالت التي تعصف بهذين
َّين؛ ولكنّه وفي خض ّم العمليّة يتجنّب أي ً
استيعاب تطويرات الرأيين القياسي ِ
ّ
خير
سا ال يتض ّمن
رحين.
الط
واختصارا يض ّم هذا التّفسير الجديد للجهل الفكرة القائلة إ ّن الجهل أسا ً
ً
َ
غياب ٍ
ِ
ضا إخفاقًا فكريًّا في البحث .كذلك يجادل المقال ّ
أن الفكرة القائلة إ ّن محاولة فهم
ي فقط؛ إنّما يتض ّمن أي ً
معرف ّ
سعةٍ.
ي للجهل يتطلّب من المرء تحديد تفسيره للجهل ضمن أكسيولوجيا معرفيّ ٍة مو ّ
هذا البُعد المعيار ّ
 -1الت ّ
ان للجهل
فسيران القياسيّ ِ
ِ
مطروحان في الكتابات الحاليّة في مجال اإلبستمولوجيا .ويفيد ّ
الطرح األكثر
أساسان للجهل
تفسيران
ث ّمة
ِ
ِ
ِ
i
ً
جاهال بشأن س يعني ببساط ٍة ْ
أن الجهل مك ّم ٌل للمعرفة ،أي ْ
انتشارا ّ
أن تخفقَ في معرفة س ،
أن تكونَ
ً
ّ
ي للجهل «  .»Knowledge account of ignoranceإذ
ولنُط ِل ْق على هذا الطرح اسم التّفسير المعرف ّ
ضا مع
باستطاعة المرء مالحظة جاذبية هذا التّفسير ،فهو ليس ببساطته طر ًحا أنيقًا فقط؛ وإنما يتطابق أي ً
فسير مع الت ّ
عريف
ِ
ي .إذْ يتوافق هذا الت ّ ُ
الفكرة العا ّمة القائمة حول الجهل ،والتي يُعثر عليها في الخطاب اليوم ّ
ي للجهل والذي يعكس بدوره جذر اللّفظة نفسها .وفي هذا اإلطار ،أَليست المعرفة عال ًجا
ي القياس ّ
القاموس ّ
للجهل؟ ْ
فإن تكن كذلك سيدفع هذا األمر إلى اإلقرار ّ
نقص في المعرفة.
أن الجهل
ٌ
ْ
األمر تحديدًا ّ
أن المرء باستطاعته
ي للجهل بعض الحاالت اإلشكاليّة ،ويستتبع
َ
ولكن يواجه التّفسير المعرف ّ
ً
ْ
الرغم من ذلك يعتقد صدقًا في س ،على اعتبار ّ
أن ك ّل حالة
أن يكونَ
جاهال بشأن س في حين أنّه على َّ
أن المرء باستطاعته ْ
ق ال تساوي معرفةً .ويبدو هذا للوهلة األولى غريبًا؛ إذ يعني ّ
أن يكون
اعتقا ٍد صاد ٍ
1
جا ً
مبر ًرا ،ولكن خض َع للغيتيريّة « »Gettierizedفي س .
هال بشأن س حتّى لو امتلك اعتقادًا صادقًا ّ
(عمو ًما وبحسب هذا ّ
الطرح ّ
وعاجز عن كونه معرفةً سيساوي
ق مدع ٍّم إبستمولوجيًّا
ٍ
ي اعتقا ٍد صاد ٍ
إن أ ّ
ً
جهال) .ت ُ ُ
صةً تلك الحاالت ال َمصوغة على النّمط
حدث تلك الحاالت بعض الفجوات في ذلك الرأي ،خا ّ
ُالم إبستمولوجيًّا في اعتقاده بما
ي «ً ،»Gettier-style cases
الغيتير ّ
نظرا أل ّن الشخص المعن ّ
ي يمكن ّأال ي َ
يعتقد به.
افتقارا
هذا يقودنا إلى التّفسير اآلخر للجهل في الكتابات المعاصرة في هذا المجال؛ حيث ال يُعد الجهل
ً
ً
صادق .iiوطالما ّ
جاهال بشأن
أن لدى المرء اعتقادًا صادقًا في س فهو إذن ليس
للمعرفة إنّما
افتقار لالعتقاد ال ّ
ٌ
ب مقنع ٍة لالعتقاد في س) .ولنطلق
ي أسبا ٍ
س ،حتّى لو أخفق في معرفة س (حتّى لو أخفق المرء في امتالك أ ّ
صادق للجهل «.»true belief account of ignorance
الرأي تفسير االعتقاد ال ّ
على هذا ّ
شخص ذي
ي
يتجنّب
ٍ
ُ
ي ،حيث عدّ أ ّ
تفسير االعتقاد الصادق للجهل اإلشكاليّ َة التي تعرض للتّفسير المعرف ّ
ً
جاهال.
صا
ق بالقضيّة المطروحة -ويشمل ذلك اعتقادًا صادقًا ّ
مبر ًرا خاضعًا للغيتيريّة -شخ ً
اعتقا ٍد صاد ٍ
ولكن لهذا ّ
صة به ،وليس آخرها اإللزام الذي مفاده ّ
أن الشخص الذي صادف
الطرح أي ً
ضا مشكالته الخا ّ

 1إشارة إلى الفيلسوف إدموند غييتيه والمسألة التي عُرفت باسمه في مجال اإلبتسيمولوجيا .ومفاد مسألة غيتييه تشكيكه في التفسير الذائع للمعرفة
مبررا (ال ُمراجع).
بوصفها اعتقادًا صادقًا
ً
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ّ
ً
الحظ وحده ال يُعدّ
جاهال بحق .في سيناريو كهذا سينتقل الفرد من فر ٍد جاه ٍل إلى فر ٍد
اعتقادًا صادقًا بسبب
منزوعٍ جهله ،فهل يمكن أن يكون نزع جهل المرء ً
سهال لهذه الدّرجة؟.iii
ي الدّائر بين هذين الرأ َيي ِْن -ليس بشكل مستغرب -إلى االنحياز إلى موقفٍ في هذا ال ّنزاع،
يتّجه النّقاش الحال ّ
مسارا مختلفًا؛ إذ سأجادل
ومن ث ّم تنظيم دفاعٍ عن المعسكر المفضّل على ضوء نقد اآلخر؛ لكنّني أقترح
ً
أساس حيث يكون فيه كال ّ
الطرحي ِْن إشكاليَّي ِْن .واألهم من ذلك ،حالما نفهم لماذا هذان
تحديدًا أنّه ث ّمة اتّجاهٌ
ٌ
تفسير للجهل يكون
موقع يم ّكننا من تكوين
مناسبين في حالتهما القائمة ،سنكون عندئ ٍذ في
الطرحان غير
ٍ
ِ
ٍ
المفهومين عن الجهل .وسنتم ّكن بهذه الطريقة من تجاوز ّ
الطريق المسدود القائم حاليًّا
سا لنوازع هذين
ح ّ
سا ً
ِ
ّين.
بين
تفسير ْ
َ
ي الجهل األساسي ِ
ْ
ّين ال بدّ تدريجيًّا من وضع بعض المالحظات
لكن قبل مناقشة المشكالت التي تواجه هذين
التفسيرين القياسي ِ
ِ
التّوضيحيّة؛ ّأو ًال -مثلما أوضحت آن ًفا ّ
ي
أن تركيزنا منصبٌّ هنا على ما يمكن تسميته بالجهل القضو ّ
«  ،»propositional ignoranceوهو ضربٌ من الجهل يتوافق مع المعرفة القضويّة « propositional
سا
 »knowledgeأو االعتقاد الصادق بقضيّ ٍة؛ أقلّه يمكن القول إنّه ث ّمة أشكا ٌل من الجهل ليست قضويّةً أسا ً
في طبيعتها ،كمثل تنويعات الجهل التي تتطابق مع المعرفة اإللماميّة « »acquaintance knowledge
أو معرفة ال َكيْف «»know-how؛ ّ
يفهم
لكن ذلك ال يعنينا في هذا المقالiv؛ وبنا ًء على ذلك على القارئ أن َ
ّ
ي.
أن داللة لفظة الجهل تشير بالتّحديد إلى الجهل القضو ّ
(القضوي) ،بعدّه مع ً
ثانيًّا -سأتبع الكتابات المعاصرة في هذا المجال أنّه ث ّمة مفهو ٌم واحد ٌ
طى
أساس للجهل
ٌ
ّ
تفسير للجهل ،الحظ ّ
ي لهذا
منهجيًّا ،نحاول فهمه عبر
ٍ
أن ذلك يتوافق مع الفكرة القائلة إ ّن استعمالنا الفعل ّ
ّ
الرغم من ذلك إذا وجد
الزمن قد يكون ليّنًا أحيانًا ،وتاليًا باستطاعته أن يتبدّل عن االستعمال األساس .على ّ
ضا من الحكمة إعادة ُ النّظر فيه .وألنّني
المرء نفسه يعاني في تقديم
تفسير متماسكٍ للجهل فسيكون هذا افترا ً
ٍ
ي َّأال يكونَ
سأزعم أنّه ث ّمة طريقة متاحة ومقبولة للتّفكير بشأن الجهل؛ يجب على هذا االفتراض المنهج ّ
ع نزاعٍ نسبيًّا ،خاصةً ّ
أن األمر مقبو ٌل ضمنيًّا في الجدل القائم حاليًا.
موضو َ
ثالثًا -أعُد تحديدنا حجم هذا الرأي بأفرا ٍد يمتلكون اعتقادا ٍ
أمرا مه ًّما لفهمنا هذين
األول ً
ت ومعرفةً في المقام ّ
ّ
والطائرات،
التّفسيري ِْن القياسيَّي ِْن للجهل .ث ّمة في الكون الكثير من األمور خالية التفكير ،كاألشجار،
ي شيءٍ ؛
وال ّ
ي شيءٍ أو في االعتقاد صدقًا بأ ّ
صفائح التّكتونيّة ،وغيرها من األشياء التي تخفق في معرفة أ ّ
لكنّني ال أعتقد أنّنا نذهب أبدًا إلى حدّ ع ِدّها أشيا َء جاهلةً نتيجةَ ذلك .ووفقًا لهذا التّحديد ،ليس مؤيّدو التَّفسيري ِْن
بأن يزعموا ً
القياس َّيي ِْن للجهل ُملزمينَ ْ
مثال ّ
أن الحجارة جاهلةٌ بالقانون الثّاني لعلم الدّيناميكا الحراريّة
أن األمر يبدو جليًّا ّ
الرغم من ّ
ق بهذه
« ( »thermodynamicsعلى ّ
أن الحجارة تفتقر حت ًما إلى اعتقا ٍد صاد ٍ
القضيّة ،وتفتقر من باب أولى « »a fortioriإلى معرف ٍة بها).
ضا ّ
أن هذا الضّرب من الجهل الذي نعاينه
سابق ،أعتقد أ ّنه يجب علينا أن نحدّدَ أي ً
رابعًا -وهو مرتبطٌ بال ّ
ي بالقضايا الصادقة ( )truthsفقط .ث ّمة الكثير من القضايا الكاذبة التي أ ُ ْخ ِفق في االعتقاد صدقًا بها -
معن ٌّ
ً
جاهال بها .ولعلنا نقول :ال يُجهل شي ٌء إال عندما
والتي  ،من باب أولى ،أخفق في معرفتها -ولكنّني لست
يتعلّق األمر بالقضايا الصادقة وحدها .وقد تبدو هاتان الفكرتان األخيرتان واضحتَي ِْن لدرجة أنّهما ال تحتاجان
بيين في هذا النّقاش .إذ تُترك هذه األمور مضمرة ً في معظم الكتابات المعاصرة التي تتناول موضوع
إلى الت ّ ِ
ً
الجهل ،وال أعتقد ّ
إغفاال عن الموضوع بل يعكس واقعةَ بديهيّة هذه األمور .رغم ذلك ،كما
أن هذا يُش ّكل
سنلحظ في صفحات المقال ،ث ّمة شي ٌء مه ٌّم نكتسبه نظريًّا عبر تسليط الضوء عليها.
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 -2ض ّد التفسيري ِْن القياسيّي ِْن للجهل
تل َ
سأعرض ثالثة أنواعٍ من الحاالت التي تسبّب إشكاليّا ٍ
ي التّفسيري ِْن القياسيَّي ِْن للجهل .وسيكون في
ط ْر َح ْ
ً
صادقة ،ولكنّه ال يُعدّ
هذه الحاالت جميعها ث ّمة فرد ٌ
جاهال
عارف ومعتقد ٌ يفتقر للمعرفة واالعتقاد بالقضيّة ال ّ
ٌ
بذلك (أقلّه هذا ما أزعمه).
ّأو ًال -الحظ تلك الحاالت حيث تكون لدى المرء فيها قضايا صادقة تافهة « »pointless truthليس مهت ًّما
بها ،وهذا من حقّه .ولنراجع ً
شاطئ
الرمل على
مثال مألوفًا من الكتابات اإلبستمولوجيّة ،عاين عدد حبّات ّ
ٍ
شخص عاق ٍل سيكلّف نفسه عناء اكتساب
(أو عدد ُخصالت العشب في مرج منز ٍل ،إلخ)؛ إذ ليس ث ّمة من
ٍ
الرغم من قدرته على القيام باألمر (وذلك بشرط امتالكه ّ
صبر
الزمن وال ّ
قضية صادقة تافه ٍة كهذه ،على ّ
الكافيَي ِْن ،وغيرهما لتأدية المه ّمة) .بل ين ّمي المرء عقالنيّتَه كباح ٍ
كشخص مهت ٍ ّم بالصدق) من خالل
ث (أي
ٍ
ً
جاهال بشأن هذه الواقعة
سخيفة؛ لكن تب ًعا لذلك ،هل يعد المرء
عدم سعيه إلى اكتشاف هذه القضايا الصادقة ال ّ
فوت على نفسه المعرفة أو االعتقاد الصادق بهذه القضيّة؟ وتحديدًا هل ث ّمة منزع إللحاق لفظة الجهل
إن ّ
مجرد شيءٍ ال يعرفه ال ّ
ضا ّ
بهذه الحالة مقاب َل اإلشارة إلى ّ
أن
أن القضيّة المطروحة هي
شخص؟ الحظ أي ً
ّ
الرغم من أنّها ال تس ّهل
صعوبة اكتشاف هذه القضية الصادقة التّافهة نفسها ليست المسألة القائمة هنا (على ّ
ألن األمر نفسه سينطبق على قضية صادقة تافه ٍة يسهل اكتشافها (مثل عدد مالعق ال ّ
األمر)؛ ّ
شاي في
صندوق).
جوارير ال ّ
عالوة ً على ذلك الحظ أنّه إذا حقق المرء اعتقادًا صادقًا بقضيّ ٍة من هذا النوع صدفةً ،ولنَقُ ْل عن طريق
التّخمين ،فسيكون غريبًا التّعام ُل مع هذا األمر على أنّه يشير إلى نزع جهل ال ّ
شخص عن هذه القضيّة مثلما
صادق الباطل كهذا النّوع يش ّكل مشكلةً
صادق .وكما الحظنا سابقًا ّ
أن االعتقاد ال ّ
يقترح علينا تفسير االعتقاد ال ّ
عا ّمةً أمام تفسير االعتقاد الصادق للجهل ،وتاليًا باستطاعة المرء ْ
يزعم منطقيًّا أنّه ليس ذا أه ّميّ ٍة محدّد ٍة
أن
َ
الرغم من ذلك خذ ً
مثال ّ
صا اختير لكشف الصدق في هذا اإلطار ،ولنعد أنّه أخذ على عاتقه
هنا .على ّ
أن شخ ً
ضا؛ نتيجةً
ٌ
الرمل المذكورة آنفًا ،ولديه اعتقاد ٌ
صادق في القضيّة المطروحة ومعرفةٌ بها أي ً
عناء عدّ حبّات ّ
ً
لذلك هل نميل إلى ّ
الزعم ّ
ي الجهل)؟ ال
جاهال بهذه القضيّة (كما يقترح علينا
بأن هذا المرء لم يعد
تفسير ْ
َ
ضا عنه أعتقد أنّنا نميل إلى القول إنّه ث ّمة قضيّةٌ كانت غير معروفة سابقًا ولكنّها أصبحت
أعتقد بذلك ،بل عو ً
معروفةً اآلن ،وال يبدو ّ
ي بهذا الموضوع بتاتًا.
أن الجهل معن ٌّ
ثانيًا -الحظ أن القضايا الصادقة التي قد تكون ذات أه ّميّ ٍة كبيرةٍ ولكنّنا ال نملك وسائ َل عمليّةً الكتشافها،
على سبيل المثال ،ماذا تغدّى قيصر غداة عبوره نهر روبيكون «»Rubicon؟ قد يكون هذا النّوع من
أمرا ُمه ًّما تاريخيًّا (ربّما يطلعنا على شيءٍ مه ّم ،لنَقُ ْل ً
مثال عن شيءٍ
األمور قد سُ ّجل تاريخيًّا ،كما قد يكون ً
ّ
يخص حالة قيصر الذّهنيّة)؛ ولكنّني أعتقد أنّنا سنعده شيئًا لم يُوث َّ ْقْ ،
سجالتٌ موجودة ٌ فعندئ ٍذ
إن لم يكن ث ّمة
ّ
قيصري
لن توجد طريقةٌ ممكنةٌ حاليًّا لتحديد الجواب على هذا السؤال (وإيضا ًحا لنفترض أنّه ليس ث ّمة غدا ٌء
ٌّ
ي
ي شيء من ضمن هذا اإلطار قد يمدّنا
ٍ
ي يُعثر عليه في ال ّ
سجالت التّاريخيّة ،أو في أ ّ
بأساس استقرائ ّ
نمط ٌّ
غير قادرينَ على تشكيل اعتقا ٍد
ق لتشكيل اعتقا ٍد حول القضيّة المطروحة) .ما يلزم عن ذلك هو أنّنا ُ
موثو ٍ
الرغم من ذلك هل سنعد أنفسنا جاهلينَ إزاءه؟ أال
ي حول هذا األمر ،ناهيك عن معرفته؛ وعلى ّ
عقالن ّ
أمر ال نعرفه؟ (وإذا صادف ْ
يُفترض بنا ْ
أن ش ّك َل أحدهم اعتقادًا صادقًا بشأن القضيّة
أن نقو َل ببساط ٍة إنّه ٌ
عا لجهل ذاك ال ّ
شخص مثلما
ي
ي لها ،فهل سنعد األمر نز ً
ٍ
المطروحة ،على َّ
الرغم من افتقاره أل ّ
أساس عقالن ّ
صادق؟ ال يبدو هذا ذا مصداقيّةٍ).
يقترح علينا تفسير االعتقاد ال ّ
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ب بنيويّ ٍة « structural
ثالثًا -الحظ أن القضايا الصادقة التي ال يمكن معرفتها أو االعتقاد بها ألسبا ٍ
 .»reasonsعلى سبيل المثال ،يبدو ّ
أن فيزياء الك ّم «  »Quantum physicsتستلزم وجود بعض الحدود
صلة فينا ،كتلك المتعلّقة باحتماليّة المعرفة الدّقيقة لموقع حركة الجزئيّة وك ّميّتهاْ ،
وإن ص ّح
اإلدراكية المتأ ّ
ي؛ إذ بحسب تفسير الجهل القائم على النّقص في المعرفة
ذلك فث ّمة إذن تقييداتٌ بنيويّةٌ لمعرفتنا بالعالم المادّ ّ
نقص
ي
ٍ
نكون أقلّه جاهلينَ بالقضايا المطروحة .ويبدو ذلك نتيجةً غريبةًً ،
نظرا أل ّن هذا األمر ال يعكس أ ّ
إدراكي من جهتنا؛ بل يعكس حدودًا معرفيّةً ال نستطيع تجاوزها .أضف إلى ذلك ،كما رأينا في المقالّ ،
أن
أمر ال يبدو أنّه ينزع الجهل في هذا
ق ومن دون
ٍ
يٍ ٌ
فكرة مصادفة المرء تشكيل اعتقا ٍد صاد ٍ
أساس عقالن ّ
ُحسب ضدّ تفسير االعتقاد الصادق.
ضا ،وهذا ي
ُ
سياق أي ً
ال ّ
ث ّمة ضربٌ آخر من األمثلة ،ذات جانب فلسفي أعمق ،يدور ضمن اإلطار نفسه الذي سيوضّح هذا ّ
الطرح.
يجادل فيتغنشتاين «ّ )1969( »Wittgenstein
ي « rational
أن من طبيعة بنية التّقييم العقالن ّ
 »evaluationأن يتصل بخلف ّي ٍة من اليقينات ال َمفاصل ّية «  .»hinge certaintiesإنّها التزاماتٌ أساسيّةٌ
يقين منها؛ ولكن ألنّها تؤ ّمن اإلطار للتّقييمات العقالنيّة فال
تسمح بالتقييمات العقالنيّة ،كما نكون نحن على ٍ
يمكنها ْ
أن تُقي َّم عقالنيًّا .وعليهّ ،
إن التزاماتنا المفاصليّة «  »hinge commitmentsقائمةٌ جوهريًّا بطريق ٍة
v
العقالنيّ ٍة « .»arationalمقبوليّة هذا التّفسير ال يعنينا حال ًيا  ،لكن مغزى ما في هذا االقتراح هو استلزامه
بأن المعرفة تتطلّب ُم ً
أن التزاماتنا المفاصليّة غير معروفة ،أقلّه إذا سلّمنا ّ
رتكزا عقالنيًّا .بل ويجادل
فيتغنشتاين ّ
ي « propositional
أن هذه االلتزامات المفاصليّة تتض ّمن نو ً
عا ممي ًّزا من الموقف القضو ّ
 ،»attitudeولقد اقت ُ ِر َح ّ
ضا ّأال تؤلّف التزاماتنا المفاصليّة اعتقاداتٍ .vi
أن يلزم من ذلك أي ً
ولنفترض ّ
أن القضايا المطروحة صادقةٌ ،فهل يلزم من ذلك أنّنا جاهلون بالتزاماتنا المفاصليّة؟ ح ًّقا يبدو هذا
الرغم
صادقة) التي نلتزم مفاصليًّا بها .وعلى َّ
يقين من هذه القضايا (ال ّ
المزعم غريبًا ،خا ّ
صةً أ ّننا على أيقن ٍ
ضا؛ ما
نعجز فيها على معرفتها أي ً
من عدم امتالكنا معرفةً بالتزاماتنا المفاصليّة ،الحظ أنّه ث ّمة طريقةٌ ال ِ
أعنيه بهذه الجملة هو أنّه إذا كان فيتغنشتاين محقًّا فليست هذه االلتزامات بحاج ٍة إلى المعرفة ،ويترتّب على
أمورا جديدة ً كان بإمكاننا معرفتها ولكنّنا أخفقنا في القيام بذلك .أوليس قولنا إنّنا جاهلون بها
ذلك أنّها ليست
ً
سياق نحن نعد االلتزامات المفاصليّة موقفًا قضويًّا فريدًا في االعتقاد ،فما ينطبق
يد ّل على ذلك؟ في هذا ال ّ
ضا على عدم اعتقادنا بها .ومع ّ
صادقة)
على نقصنا في معرفتها ينطبق أي ً
أن عدم اعتقادنا بالقضايا (ال ّ
الملتزمينَ مفاصليًّا بها مصيبٌ  ،فليس األمر وكأنّه كان باستطاعتنا االعتقاد بهذه القضايا الصادقة ،لكنّنا
ْ
ع َجزنا عن ذلك .إنّما المسألة ّ
ولكن كيف يمكن لإلخفاق
سا.
أن هذه االلتزامات ليست بحاج ٍة إلى االعتقاد أسا ً
ي ْ
أن يتساوى بالجهل؟ على صعيد التّفسيري ِْن القياس َّيي ِْن للجهل ،يبدو
ق
ٍ
في امتالك اعتقا ٍد صاد ٍ
بالتزام مفاصل ّ
يخص التزاماتنا المفاصليّة.
نقر حك ًما خطأ للجه ِل في ما
ّ
أنّنا ّ
ّ
يصرفن انتباهك
هذا النّوع الثّالث من الحاالت هو األكثر إثارة ً لالهتمام بالنّسبة إلى غاياتنا في المقال .وال
أن مفهوم الجهل ال يبدو ً
ألن ك ّل ما يه ّم هذه الحالة هو ّ
ي هنا؛ ّ
قابال
االحتكام إلى مفهوم االلتزام المفاصل ّ
للتّطبيق على القضايا الصادقة التي ليس لدى األشخاص معرفة أو اعتقاد بها .يكشف هذا النّوع من األمثلة
سيناريوهات ْ
أن تكونَ أمثلة أنموذجيّة «»paradigmatic
الكثير من األمور ألنّه ينبغي لمثيالت هذه ال ّ
صا في المعرفة أو في
للجهل على أساس التّفسيري ِْن القياسيَّي ِْن لهذا المفهوم .في النّهاية ،إن يكن الجهل نق ً
صادق ،وإن ث ّمة قضايا صادقة ال يمكن للمرء ْ
أن يعرفها أو يعتقدَ بها أبدًا؛ فينبغي أن يكون موقفنا
االعتقاد ال ّ
إزاء هذه القضايا الصادقة بأنّها صراحةً تُش ّكل حالةَ جه ٍل ،ومن الواضح ّ
أن ذلك الجه َل يبدو غير قاب ٍل
سيناريوهات ،وهو ما يكشف الكثير من األمور .ولكن ما الذي يكشفه تحديدًا؟
للتّطبيق في تلك ال ّ
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ُ
والبحث
 -3الجه ُل
ي « »normative dimensionللجهل ،بمعنى أنّه
ما تبرهنه تلك الحاالت المذكورة هو أنّه ث ّمة بعد ٌ معيار ٌّ
ي من جانب الفرد .وتحديدًا ّ
ي المطروح هو
يتض ّمن نو ً
إن نوع اإلخفاق الفكر ّ
عا محدّدًا من اإلخفاق الفكر ّ
ي لدى
ق فكر ّ
ي بإخفاق البحث ال ُمحكم .في الحاالت جميعها التي راجعناها ليس ث ّمة من إخفا ٍ
ذلك النّوع المعن ّ
سبب ال نُلحق الجهل باألفراد المذكورين ،في حين أنّه ث ّمة غيابٌ واض ٌح للخير
الفرد بوصفه محقّقًا ،ولهذا ال ّ
ي « »epistemic goodالمطروح (سوا ٌء كان اعتقادًا صادقًا أم معرفةً).
المعرف ّ
ب
المرة بترتي ٍ
وآخذينَ هذه الفكرة العا ّمة بعين االعتبار ،فلن ِعد النّظر في الحاالت التي عاينّاها سابقًا ولكن هذه ّ
معاكسْ .
ب بنيويّ ٍة فستكون حاال ٍ
ت حيث ال
ٍ
إن كان ث ّمة قضايا صادقة ال يمكن معرفتها أو االعتقاد بها ألسبا ٍ
يمكن تطبيق مفهوم الجهل عليها ،وذلك تبعًا لهذه ّ
ضا عن تلك الحاالت
الطريقة في الت ّفكير حول الجهل عو ً
غير قابل ٍة
التي تكون أنموذجيًّا حاالتَ جه ٍل؛ وال ّ
سبب في ذلك هو أنّه ال يمكن لهذه االلتزامات عبر كونها َ
للمعرفة/غير قابل ٍة للتّصديق ْ
أن تكون بشك ٍل متماسكٍ موضوع البحث إطالقًا؛ لذا ال يمكن أن يشير افتقارنا
َ
ب ْ
أن يبدو ُمزع ًجا
ي ٍ في البحث .كذلك ليس بغري ٍ
إلى المعرفة/االعتقاد ال ّ
ق فكر ّ
صادق بهذه القضايا إلى إخفا ٍ
نظرا ّ
صفت فيها هذه االلتزامات.
عد األفراد جاهلينَ بالتزاماتهم المفاصليّةً ،
َ
للطريقة التي ُو ِ
تاليًا خذ بعين االعتبار حاالت القضايا الصادقة غير القابلة للمعرفة عمليًّا ال بنيويًّا ،لدرجة أنّه ث ّمة عقباتٌ
ي لالعتقاد بالقضيّة المطروحة .تفتقر هذه الحاالت إلى وضوح
عمليّةٌ ج ّمةٌ الكتساب
ٍ
أساس عقالن ّ
ب بنيويّةٍ ،ولكن فائدتها أنها غير متصلة ب ّ
ظواهر
ال ّ
سيناريوهات حيث ال تتوافر المعرفة واالعتقاد ألسبا ٍ
مثيرة للجدل فلسفيًّا ،مثل االلتزامات المفاصليّة التي تُطرح كي نتم ّكن من تفسير سبب وجود الحدّ
البنيوي
ّ
ي) .باستطاعتنا تبرير حدسنا ّ
مالئم عبر
بأن إلحاق الجهل هنا سيكون غير
ٍ
في مكانه (وذلك خالفًا للحد ّ العمل ّ
االحتكام إلى عدم القابليّة العمليّة لمعرفة القضايا الصادقة المطروحة ،فمن الواضح أنّه ْ
إن تكن هذه القضايا
غير قابل ٍة للمعرفة عمليًّا فال يمكن للمرء بوصفه باحثًا ْ
ي بسبب
الصادقة َ
ي خطأ فكر ّ
أن يكون عرضةً أل ّ
أي
إخفاقه في معرفتها .عالوة ً على ذلك ،من النّاحية العمليّة ،بما أنها قضايا صادقة ال يكتسب المرء منها ّ
ي إلخفاقه في االعتقاد بهذه القضايا
ٍ
ي ليعتقد بالقضيّة المطروحة ،فال يصح أن يقع في خطأ فكر ّ
أساس عقالن ّ
ً
الصادقة .في الواقع ّ
ي من جهة المرء بوصفه باحثا،
إن العكس هو ال ّ
ق فكر ّ
صحيح ،أي إنّه مؤشّ ٌر عن إخفا ٍ
ي ٍ للقيام بذلك.
ي
ٍ
إذا اعتقد بها في ظ ّل الغياب الواضح أل ّ
أساس عقالن ّ
للمعرفة/غير القابلة للتّصديق؛ إذ
غير القابلة
ً
َ
أخيرا الحظ تلك الحالة المرتبطة بالقضايا الصادقة التّافهة َ
سبب
سر طريقتنا الجديدة في التفكير بشأن الجهل ،لماذا ال يمكن تطبيق هذا المفهوم على تلك الحاالت .فال ّ
ستف ّ
ٌ
ي في البحث حينما يتعلّق األمر بعدم االعتقاد أو معرفة القضايا
يعود -بوضوح -إلى أنّه ليس ث ّمة
إخفاق فكر ٌّ
ث ُمحكم لكشف قضايا صادقة كتلك .فكما ذكرنا سابقًا ّ
س أي بح ٍ
إن العكس هو
الصادقة التّافهة؛ إذ لن ي ّ
ُكر َ
لمجرد سعيه خلف هذه القضايا
نظر فكريّ ٍة محض ٍة-
ّ
ال ّ
صحيح ،أي سيقع المرء في خطأ -حتّى من وجهة ٍ
الصادقة .وال بدّ من التشديد على هذه المسألة ،أي ،من المهم في تلك الحاالت أال يسعى فيها المرء خلف
ب عمليّ ٍة (على سبيل المثال ّ
سخيفة لغايا ٍ
ألن المرء ال ته ّمه
ت فكريّ ٍة ،وليس
القضايا الصادقة ال ّ
لمجرد أسبا ٍ
ّ
محض ،حتّى لو ّ
أن االهتمام بها موجبٌ عليه) ،وتحديدًا إن لم تكن
هذه القضايا الصادقة من
ٍ
ٍ
يٍ
منظور فكر ّ
هذه القضايا الصادقة تافهةً ،والمرء لم يس َع إلى كشفها لعدم اهتمامه بها ،فسيطبّق عليه مفهوم الجهل إلخفاقه
صادق بها؛ ّ
لمجرد إخفاقه في االهتمام
ألن المرء ال يصبح مني ًعا من إلحاق الجهل به
ّ
في معرفتها /االعتقاد ال ّ
ولكن الحالة التي وصفناها لم تكن من هذا النّوع؛ ّ
ّ
ألن تفاهة القضايا الصادقة
بمجموع ٍة من القضايا الصادقة.
vii
ت ّ
عنَ ْ
سعي خلف هذه القضايا الصادقة .
أن َمن يهت ّم بالصدق لن يكلّف نفسه عناء ال ّ
المطروحة َ
______________________________________________________________________

[]6

______________________________________________________________________

ضا على سيناريوها ٍ
ت أخرى؛ حيث يخفق الفرد في امتالكه
ما ينطبق على األفراد في هذه الحاالت ينطبق أي ً
ي في البحث .خذ ً
مثال ّ
زمن
صا من
أن شخ ً
ٍ
معرفةً/اعتقادًا صادقًا ،ولكن من الواضح عدم وجود إخفاق فكر ّ
ّ
بعي ٍد يعتقد ّ
سياق يمثل حالة إخفاق فكري في البحث؛ إذ بنا ًء
بأن األرض
مسطحةٌ .حت ًما لن نعده في هذا ال ّ
الرغم
على المعلومات المتوافرة له آنذاك ليس ث ّمة وسيلةٌ الكتشافه هذه الواقعة ( )factبنفسه ،كذلك على ّ
ً
صادق/المعرفة ،لن يُعدَّ هذا ال ّ
شخص راشد ٌ من
جاهال .بينما لو استطاع
شخص
ٌ
من افتقاره إلى االعتقاد ال ّ
ي ْ
ّ
أن يعودَ إلى حقب ٍة ُو ِجدت فيها تلك المعلومة المغلوطة وقال باالعتقاد الكاذب نفسه ،فسنعد هذه
الزمن الحال ّ
ي ٍ في البحث ،وعليه ،سنلحق بهذا الشخص صفة الجهل .ما يلزم عن ذلك
ق فكر ّ
الحالة أنّها تد ّل على إخفا ٍ
أن ما عُدّ شيئًا ليس بجه ٍل أصبح مع مرور ّ
ّ
الزمن مثال على جه ٍل ،وذلك لتغير وضعنا اإلدراكي األعم،
ّ
جاهال مرتبطٌ
ً
بالظروف اإلدراكية األعم التي
وعليه ،تغيّر المالمة الفكريّة بما نعتقد به .إذن ما يعُد المرء
يعيش فيها هذا المرء (مقارنة مع ربط الجهل باعتبار أن يكون الشخص لديه معرفةً /اعتقادًا صادقًا ،أقلّه
بنا ًء على التّفسيري ِْن القياس ّيي ِْن لهما).
يعرضهم
صغار من إلحاق صفة الجهل بهم؛ أل ّنهم ليسوا
تب ًعا لهذا التّحليل يُستثنى أي ً
بوضع ّ
ضا األوالد ال ّ
ٍ
للمالمة الفكريّة المذكورة ساب ًقا ،حتّى عندما تكون اعتقاداتهم كاذبةً (تخفق في أن تكون معرفةً) .وينطبق
الراشدين ذوي اإلعاقات اإلدراكية .أعتقد ّ
أن هذه النّتيجة بكاملها جاءت
األمر نفسه ولألسباب نفسها على ّ
ي إللحاق صفة الجهل.
على مستوى ما نتوقّعه ،آخذينَ بعين االعتبار البُعد المعيار ّ
سياقً .
فمثال ،باعتبار ّ
أن قدراتي اإلدراكية محدودةٌ ،هل أعد ّ
حت ًما سيكون ث ّمة حاالتٌ أكثر تعقيدًا في هذا ال ّ
ً
جاهال بفيزياء الك ّم المتقدّمة ،وهو مجا ٌل معقّد ٌ جدًّا يهت ّم بقضايا صادقة مه ّمة (وليس كتلك القضايا
نفسي
صادق بهذا
قادر على اكتساب المعرفة واالعتقاد ال ّ
الصادقة التّافهة)؟ باستطاعة المرء أن يجادل بأنّني غير ٍ
المجال ،وإذا كان األمر كذلك فبنا ًء على هذه ّ
ً
جاهال باألمر؛
الطريقة في التفكير بمسألة الجهل لن أ َعدّ نفسي
لكنّني أميل إلى معارضة هذا ّ
الطرح؛ ألنّني متأ ّكد ٌ من قدرتي على اكتساب اعتقادا ٍ
ت صادق ٍة بهذا المجال
الرغم من ّ
أن األمر يبدو صعبًا جدًّا .أضف إلى
صصة وما شابهها ،على ّ
وذلك عبر استشارة الكتب المتخ ّ
ذلك أنّه ينبغي لهذه القضايا الصادقة ْ
نظرا لموثوقيّة معلومات المصدر .إذن ث ّمة قضايا
أن تساوي معرفةً؛ ً
ي ٍ من جهتي كباح ٍ
سبب
ث؛ لهذا ال ّ
أعجز عن معرفتها أو االعتقاد ال ّ
صادقة مه ّمة ٌ ِ
ق فكر ّ
صادق بها بسبب إخفا ٍ
يبدو الجهل ً
قابال للتطبيق هنا (طب ًعا ،ما يبدو صائبًا في هذه الحالة أنّه ليس ث ّمة طريقةٌ واضحة لي الكتساب
ً
فهم بهذا المجال .وكما سنرى الحقًا ّ
جاهال ،بنا ًء على المفهوم الذي ش ّكله
أن لذلك نتائ َج إزاء اعتبار المرء
المرء بشأن الغاية التي ينشدها البحث ال ُمحكم).
حكم في ك ّل سيناريو ،فالفكرة العا ّمة أنّه لدينا اختبا ٌر لتحديد قابليّة
ي حا ٍل لسنا بحاج ٍة إلى إصدار ٍ
على أ ّ
ي وثيق
تطبيق الجهل فيما لو أظهر الفرد إخفاقًا فكريًّا في البحث أم ال ،وذلك في عدم بلوغه الخير المعرف ّ
الصلة بالمسألة.
 -4الجهل واألكسيولوجيا المعرفية
ّ
فسيري ِْن القياسيَّي ِْن تكشف عن عزوفنا عن إلحاق صفة الجهل
إن الحاالت اإلشكاليّة الثّالث التي تعرض للت ّ َ
ي عند الفرد ،بوصفه باحثًا ،عندما يتعلّق األمر بافتقاره إلى المعرفة أو إلى
ق فكر ّ
حيثما ال يظهر وجود إخفا ٍ
صادق بالقضيّة المطروحةّ .
ي للفرد ،بوصفه
االعتقاد ال ّ
إن التفكير بشأن الجهل على ضوء اإلخفاق الفكر ّ
باحثًا ،يستطيع ْ
األول.
س َر أي ً
أن يف ّ
فسيري ِْن القياس َّيي ِْن في القسم ّ
ضا الحدود التي وضعناها على الجهل بحسب التّ َ
عجب ّأال يُطبّق الجهل على األشياء الخالية التّفكير أو على افتقارنا إلى معرفة/االعتقاد باألباطيل
فال
َ
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()falsehoods؛ ّ
ألن فكرة اإلخفاقات الفكريّة في البحث ال تسري على هذه الحاالت .ال تقوم األشياء الخالية
viii
إن هذه ّ
أن الغاية الفكريّة من األبحاث المحكمة أباطيل  .وعليهّ ،
التّفكير باألبحاث ،إذ ال يعد أحد ٌ ّ
الطريقة
يعجز على تحقيقه التّفسيري ِن القياس َّيي ِن.
في فهم الجهل تزيدنا في استيعاب المفهوم إحكا ًما ِ
ي لكيفيّة فهم التّفسير الجديد ،واألمر
تفسيرا جديدًا للجهل بقدر ما هو
ما نمتلكه حاليًّا ليس
ٌ
ً
توصيف تخطيط ٌّ
له سبب وجيهّ :
فسيري ِْن القياسيَّي ِْن ،والتي عاي ّناها إلى حدّ اآلن،
إن الحاالت اإلشكاليّة التي تعترض على الت ّ َ
ٌ
ي في البحث؛ ولكن
صادق؛ حيث يتّفق الجميع أنّه ليس ث ّمة
معنيّةٌ بالنّقص في المعرفة/االعتقاد ال ّ
إخفاق فكر ٌّ
محض،
ي
طالما أنّه ث ّمة خالفاتٌ فلسفيّةٌ بشأن أفضل طريق ٍة لفهم البحث المحكم ،وذلك من
ٍ
ٍ
منظور فكر ّ
فسيكون هناك حت ًما خالفاتٌ بشأن ما الذي يؤلّف إخفاقًا فكريًّا في البحث .وبعبارة أعمّ ،
إن فحوى نقاشنا
بشأن الجهل هو ّ
أن المرء ال يستطيع فهم هذا المفهوم بشك ٍل مستق ّل عن تفسيره لما يؤلّف بحثًا محك ًما ،وذلك
مفهوما للجهل باستقالل عما هو مفهوم البحث المحكم].
فسيري ِْن القياسيَّي ِْن للجهل [حيث يقدمان
ً
بخالف الت ّ َ
ي
فذلك المشروع يُعنى أسا ًسا ،ومن ضمن
ٍ
ي األساس ّ
أمور أخرى ،بمفهوم المرء حول الخير المعرف ّ
ّ
« ،»fundamental epistemic goodأقله باعتبار االفتراض المقبول الذي مفاده أن على البحث المحكم
ْ
ي أساسي « fundamental
أن يتو ّجهَ نحو هذا الخير .إذن يُفهم الجهل اآلن على أنّه
ٌ
ضير معرف ٌّ
ix
ي األساسي؛ إذ ّ
ان .
إن
المسألتين النّظريّت ِي ِن متالزمت ِ
ِ
 »epistemic illمرتبطٌ بمفهوم الخير المعرف ّ
أن هذه ّ
الحظ ّ
فسيري ِْن القياسيَّي ِْن .فما
ي ٍ في الت ّ َ
الطريقة في التّفكير في طبيعة الجهل مبنيّةٌ على شيءٍ ضمن ّ
فسيري ِْن القياسيَّي ِْن للجهل هو الفكرة القائلة إ ّن الجهل يجب ْ
خير
أن يُفهم على أنّه
ُ
غياب ٍ
يجمع بين هذين الت ّ َ
ي معين .وما يجعل هذه المقاربة للجهل جاذبةً هو فكرة ّ
ي أساسي ،وعليه ،ينبغي
أن الجهل
ٌ
ضير معرف ٌّ
معرف ّ
ْ
ي أساسي؛ لكن ّ
فسيري ِْن القياسيَّي ِْن
أن يُفهم على أنّه
ُ
غياب ٍ
إن ص ّح ذلك فلن يكون الخالف بين الت ّ َ
خير معرف ّ
ً
ي ِ نوعٍ من الخير
ي الغائب حينما يكون المرء
جاهال؛ بل سيقوم أي ً
ً
ضا حول أ ّ
دائرا حول نوع الخير المعرف ّ
ّ
ي في البحث ،فما تكشفه
ي (الصدق /المعرفة) يكون النّوع األساس؛
ي باإلخفاق الفكر ّ
وألن الجهل معن ٌّ
المعرف ّ
ي األساسي
حاالتنا اإلشكاليّة عن الت ّ َ
فسيري ِْن القياسيَّي ِْن للجهل أنّه سيكون لدى مفهوم المرء عن الخير المعرف ّ
ت هنا ،أقلّه بع ِدّ ّ
تفرعا ٍ
ي األساسي.
ّ
أن البحث المحكم يهدف إلى الخير المعرف ّ
باستطاعتنا مالحظة هذه المسائل على أرض الواقع وذلك عبر معاينة كيف سيؤثّر مفهوم المرء عن الخير
ٌ
ي في
ي -وعليه ،مفهومه عن البحث المحكم -على تفسير المرء للجهل بأنّه
إخفاق فكر ٌّ
ي األساس ّ
المعرف ّ
ي ال ّ
شامل بأنّه معرفةٌ ،ويفهم على
البحث .على سبيل المثال ،إن كان لدى المرء مفهو ٌم عن الخير الفكر ّ
ي تعدي ٌل للتّفسير
ضوئه البحث المحكم ،فسيميل المرء إلى ع ِد ّ هذه النّظريّة الجديدة للجهل أنّها بشك ٍل جوهر ّ
مهما) .xف ً
ً
بدال من أ ْن يكون النّقص في المعرفة بمعناه المطلق
تعديال
ي للجهل (ولو كان
ًّ
المعرف ّ
« »Simpliciterكافيًا لمفهوم الجهل ،سيضطر المرء إلى إظهار نوعٍ محدّ ٍد من النّقص في المعرفة يكشف
ي ٍ من جهته بوصفه باحثًا (حيث تكون المعرفة غاية البحث).
ق فكر ّ
عن إخفا ٍ
ي للجهل من مواجهة اإلشكاليّات التي
الحظ كيف ستم ّكن هذه الطريقة الجديدة في التّفكير في التّفسير المعرف ّ
ٌ
ي؛ حيث ي ُش ّكل عند الفرد من دون خطأ اعتقاد ٌ
مبر ٌر.
صادق ّ
تطرحها الحاالت ال َمصوغة على النّمط الغيتير ّ
فمع أن هذه الحاالت تتض ّمن غيابًا للمعرفة؛ إال انها ليست سيناريوها ٍ
ت حيث يُظهر فيها الفرد إخفاقًا فكريًّا
ي للجهل بأنّه يتض ّمن مفهو ًما للجهل مبنيًّا على البحث «inquiry-
بوصفه باحثًا .وعبر تحديد التّفسير المعرف ّ
ي؛ ألنّها لم تعد توصف
المصوغة على النّمط الغيتير ّ
 »basedسيتج ّنب اإلشكاليّة التي تطرحها الحاالت َ
الرغم من أنّها ستبقى سيناريوها ٍ
ت تكون المعرفة فيها ناقصةً).
بأنّها أمثلة على الجهل (على ّ
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ي ال ّ
شامل بوصفه الصدق ( xi)truthفسيميل إلى ع ِد ّ هذه النّظريّة الجديدة للجهل
أ ّما إذا َ
عد َّ المرء الخير الفكر ّ
تعديال مه ًّما)ً .
ً
مجرد
صادق للجهل (ولو كان
فبدال من عدّ الجهل ّ
ي تعدي ٌل لتفسير االعتقاد ال ّ
أنّها بشك ٍل جوهر ّ
ضا أن يظهر الفرد إخفاقًا فكريًّا بوصفه باحثًا (حيث يكون الصدق
صادق ،سيتض ّمن ذلك أي ً
ب لالعتقاد ال ّ
غيا ٍ
غاية البحث).
ّ
ي على البحث ليس لديه النّتيجة المباشرة التي
إن تضمين تفسير االعتقاد ال ّ
صادق للجهل بمفهوم الجهل المبن ّ
ي .وعلى وجه التحديدّ ،
ق بطريق ٍة إشكاليّ ٍة معرفيًّا
إن تشكيل اعتقا ٍد صاد ٍ
رأينا شبيهها في التّفسير المعرف ّ
حال -نز ًعا لجهل المرء؛ لكن حالما يحدّد المرء تفسيره للجهل ضمن
ي ٍ
سيظل يُعدّ -في ظاهر األمر على أ ّ
صة به؛ فالعديد من ّ
سها لمعالجة
المفهوم األوسع لألكسيولوجيا (نظرية القيم) المعرفيّة الخا ّ
الطرق ستطرح نف َ
هذه المسألة.
بدايةً الحظ ّ
ي ستعد
أن في حاالت االعتقاد ال ّ
صادق المحظوظ [أي ،تبنيه بالمصادفة] من هذا النّوع اإلشكال ّ
جهال مباشرة ً ،حتّى على ضوء هذا ّ
ً
صادق بالقضيّة
الطرح .إذْ حتى لو أُجبر المرء على عدم ع ِد ّ االعتقاد ال ّ
المطروحة أنّه مثال على جه ٍل؛ فإن االعتقاد المبني على هذا األساس ستصحبه على األرجح اعتقاداتٌ
ضا إخفاقًا فكريًّا في البحث من جهة الفرد .على وجه التحديدّ ،
إن الفكرة القائلة
أخرى كاذبة ،مما يُظهر أي ً
ضا ّ
الطريقة التي كان فيها هذا االعتقاد نتيجةً للبحث (أو أخفق في
إنّنا ال نقيّم اآلن اعتقادًا فحسب ،وإنما أي ً
ْ
سع مركز التّقييم ليشمل ،إلى جانب االعتقاد المطروح ،اعتقادا ٍ
ضا
ت أخرى أي ً
أن يكون النّتيجة) .وهكذا يتو ّ
تكون نتيجةً للبحث نفسه.
تخي ّْل على سبيل المثال ّ
أن أحدهم ش ّكل اعتقادًا مبنيًّا على شهادةٍ الغير ،وقبل االعتقاد غرارة ً ،وبناء عليه،
المرة
مبر ٍر ،ولنفترض أنّه تبنى اعتقاده عبر الوثوق بكالم
ق صادف هذه ّ
لديه اعتقاد ٌ غير ّ
ٍ
مخبر غير موثو ٍ
ً
أن أعطاه اعتقادًا صادقًا .ومع أن هذا ال ّ
ْ
جاهال بالقضيّة المطروحة؛ إال أن ث ّمة
الرأي ليس
شخص تبعًا لهذا ّ
على األرجح قضايا أخرى في هذا اإلطار يجهلها هذا األخير والتي نتجت عن البحث نفسه؛ منها ً
مثال ّ
أن
ٌ
موثوق به في هذه المسألة .زد على ذلك ّ
أن هذا االعتقاد الكاذب يُظهر إخفاقًا فكريًّا عند هذا
شخص
ُمخبره
ٌ
ال ّ
شخص بوصفه باحثًا ألنّه متجذّ ٌر في غرارته؛ ما يعني ّ
أن غرارته قد قادته كباح ٍ
ث إلى تشكيل اعتقا ٍد
ضا .هكذا يستطيع المدافع عن تفسير
ق) في القضيّة المطروحة ،وفي القضايا (الكاذبة) المرتبطة بها أي ً
(صاد ٍ
الرأي مفهوم البحث ال ُمحكم لتفسير ميلنا
صادق للجهل أن يستخدم الطريقة التي يتض ّمن فيها هذا ّ
االعتقاد ال ّ
إلى ع ِدّ ال ّ
ضا عن النّتيجة الفرديّة
شخص أنّه جاهلٌ .وانطالقًا من المنظور األوسع لنتائج البحث العا ّم ،عو ً
المطروحة ،ث ّمة جه ٌل من جهة الفرد.
ْ
صادق بمفهوم البحث ال ُمحكم فقد يميل إلى اتّخاذ موقفٍ أكثر
ولكن حينما يض ّمن المرء تفسير االعتقاد ال ّ
راديكاليّةً إزاء هذه الحاالت؛ ّ
سا يشير
خيرا معرفيًّا أسا ً
ي العتبار االعتقاد ال ّ
صادق ً
ألن الباعث األكسيولوج ّ
ي أساس .وكي يرتبط مفهومنا عن العالم ارتبا ً
إلى ّ
طا دقيقًا بطريقة سير
أن الصدق ( )truthنفسه ٌ
خير معرف ٌّ
يْ ،
سبب في
إن كان هذا هو ال ّ
العالم ال بدّ لنا من أن نس ّمي األشياء بأسمائها؛ ولكن بحسب المنظور المعرف ّ
صادقة المحظوظة هي ما نسعى
لم االعتقادات ال ّ
صادقة؛ فسيكون من ال ّ
أننا نثمن االعتقادات ال ّ
صعب معرفة َ
ي بين
إليه .وهذا ال يتض ّمن ربط مفهوم المرء عن العالم بطريقة سير العالم إطالقًا؛ ولكنّه ّ
مجرد ربطٍ عرض ّ
ي اتّصا ٍل إدراكي بالواقعة (.)fact
االعتقاد والواقعة .بمعنى آخر ال تقدّم لنا االعتقادات ال ّ
صادقة المحظوظة أ ّ
ً
اتصاال إدراكيًا بالواقع ( )realityأبدًا .فإن كان
وبعبارة أخرى :ال تمنحنا االعتقادات الصادقة المحظوظة
ي؛ فحت ًما نحن ال نريد قضايا صادقة فرديّةً تميل بطبيعتها
الصدق هو ما نسعى إليه بحسب المنظور المعرف ّ
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إلى أن تكونَ معلّبةً في مجموع ٍة من االعتقادات الكاذبة ،كما رأينا ساب ًقا في الحالة التي تكون االعتقادات
ّ
المبررة فيها صادقةً
بالحظ فقط.
غير
ّ
ّ
ي األساسي ودوره في البحث يجعل هذا النّوع من المسار
إن موضعة الجهل ضمن تفسير الخير المعرف ّ
بارزا .وكما الحظنا حينما كنّا نناقش آنفًا القضايا الصادقة التافهة ّ
ً
أن الباحث البارع يتجاهل تلك القضايا
xii
ألنّه مهت ٌّم بالصدق ؛ لذلك ّ
تصور الجهل على أنّه يتض ّمن إخفاقًا فكريًّا في البحث ال يُلزم المرء على
إن
ّ
سخيفة ،سيُعدّ ً
افتراض ّ
جهال.
أن اإلخفاق في االعتقاد بأي قضية صادقة ،ومن ضمنها القضايا ال ّ
ي
ال تفضّل هذه الفكرة التي مفادها تثمين الصدق االعتقادَ ال ّ
صادق على المعرفة بوصفه الخير المعرف ّ
األساسي .بمعنى ،بما أن المعرفة تستلزم الصدق؛ فباستطاعة المرء أن يقول :يسعى المرء إلى الصدق
لكن األمر يذ ّكرنا ّ
رغبةً في معرفتهّ .
صادقة على قدم
بأن تثمين الصدق ال يستلزم تثمين جميع القضايا ال ّ
ضا أن نكون مرتابينَ بشأن الفكرة القائلة إ ّن المرء
المساواة .وواضعينَ هذه الفكرة بعين االعتبار ،علينا أي ً
صادقة ،حتّى و ْ
ي نوعٍ من االتّصال
عبر تثمين الصدق ،يقوم بتثمين جميع االعتقادات ال ّ
إن لم تكن متض ّمنةً أ ّ
اإلدراكي بالواقعْ .
إن ص ّح ذلك ،فيعني ّ
صادق للجهل
أن
األمر مفتو ٌح أمام المدافعين عن تفسير االعتقاد ال ّ
َ
المتض ّمن البحث (  )inquiry-embedded true belief account of ignoranceليزعموا ّ
أن الفرد
ً
صادق،
يكون
صادق المحظوظ؛ حيث يكون النّوع المحدّد من االعتقاد ال ّ
جاهال عندما يتعلّق األمر باالعتقاد ال ّ
xiii
ي الذي يمثّل ات ّ ً
صاال إدراكيًا بالواقع) .
والذي يش ّكل هدف البحث المحكم ،ناق ً
صا (البحث المحكم أ ّ
إذن حالما نض ّم التّفسيريْن القياسيَّي ِْن للجهل إلى مفهوم البحث المحكم ستتك ّ
شف الخيارات الجدليّة على ضوء
ّ
تصور الجهل بهذه الطريقة يدفع نحو الفكرة
ولكن
كيفيّة التّعامل مع اإلشكاليّات المألوفة التي اعترضتهما؛
ّ
القائلة إنّه يمكن أن يكون ث ّمة بدائل نظريّةٌ في هذا اإلطار .على سبيل المثال إذا عدّ المرء ّ
ي
أن الخير المعرف ّ
ال ّ
مغاير ع ّما يهدف
تصو ٍر
شامل ليس صدقًا وال معرفةً؛ بل شي ٌء آخر كالفهم أو الحكمة؛ فسيؤدّي ذلك إلى
ٍ
ّ
أن يجادل ً
تصو ٍر مختلفٍ للجهل .xivوباستطاعة المرء ْ
مثال ّ
أن الجهل هو
إليه البحث المحكم ،مما يؤدّي إلى
ّ
ي آخر في هذا المجال وهو القبول بتعدّديّ ٍة
ٌ
افتقار في الفهم يُظهر إخفاقًا فكريًّا في البحث .فث ّمة احتما ٌل جدل ٌّ
سا ي ْ
ُظ ِه ُر نفسه
يخص الخيرات المعرفيّة األساسيّة ،ومن ث ّم عدّ الجهل
« »pluralismما
ّ
ضيرا معرفيًّا أسا ً
ً
ي األساسي الغائب.
بأشكا ٍل متعدّدةٍ تب ًعا لنوع الخير المعرف ّ
 -5مالحظاتٌ ختاميّةٌ
أن العبرة األساسيّة م ّما سبق أنّه يجب علينا ّأال نُنَ ّ
إذن ماذا قد تعلّمنا؟ أعد ّ ّ
ظر بشأن الجهل بكونه غيابًا للخير
ي ،حتّى لو اتّفق النّاس جميعهم على ّ
أن الجهل يتض ّمن ذلك؛ إذ ال بد ّ لنا ّأو ًال من موضعة هذا المفهوم
المعرف ّ
ي
في أكسيولوجيا (نظرية للقيم) معرفيّ ٍة مو ّ
سع ٍة؛ حيث يحت ّل الجهل موقعًا سلبيًّا مقابل الخير المعرف ّ
ي للجهل إال بواسطة ذلك ،وتحديدًا ،مسألة احتوائه على غياب
األساسي ،أيًّا يكن ذلك .ولن نفهم البُعد المعيار ّ
ي في البحث.xv
ي واإلخفاق الفكر ّ
الخير المعرف ّ
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