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УводУводУводУвод

Основният фокус на изследването е върху индивидуалния

познавателен процес, който се случва между публичното знание,

нормативността и индивидуалната среща на агента със света. Това поставя

проблема за граничността на този познавателен процес - между

нормативното “трябва” и актуално даденото в средата “е”. Оттук

произтича и спецификата на двете основни цели, които си поставя

работата. Първата цел е изследването на възможността да бъде нормиран

познавателният процес чрез нормирането на неговите компоненти. Тази

възможност изследвам не само в познавателното взаимодействие агент-

свят, а и през двойките понятия вродено-нормирано и волево-несъзнателно

(или автоматизирано). И двете се отнасят отново до тази гранична позиция

на познавателния процес. Първата поставя въпроса доколко и как въобще е

възможно да се формират познавателните ни спсобности, които са

затворени в биологичната ни човешка форма. Втората изледва

възможностите за съзнателно, рефлектирано или друго волево въздействие

върху компонентите на процеса. Поставя се въпросът до каква степен е

възможно да бъдат управлявани, а от там и нормативно формирани,

естествени функции на човешкото тяло като например насочване на

вниманието, запаметяване и съхранение на спомените, различни сетивни

преживявания, които да формират въприятие и т.н. Втората цел е да се

установи (в случай, че е възможно нормативното му формиране) какви

промени настъпват в познавателния процес при успешното му нормиране.

Изследването започва с едно наивно допускане за познавателния процес.

Това изходно твърдение е, че познавателният процес се случва в посока

“от” света “към” агента и води до познание за същия този свят, което

агентът да използва за формиране на своите решения, а от там и за
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предприемане на съответни действия за адекватно взаимодействие със

същия този свят (включващ всички останали агенти на познание).

Основните компоненти, които изследвам, са възприятие, памет и

внимание. Компонентът въображение присъства само имплицитно, без да

бъде изведен самостоятелно в изследването. А ако допуснем, че езикът

също може да получи статут на значим компонент в познавателния процес,

то в настоящото изследване той ще присъства в няколко теми – за

наративите; като готова културна схема; като речник. В изследването са

използвани примери и експерименти, проведени предимно в полето на

когнитивната наука, главно невронаучни и такива, които са конструирани

в рамките на когнитивната антропология. Този интердисциплинен подход

е необходим поради постулираната граничност на познавателния процес,

така че за да бъде обхванат в неговата цялост, трябва да се вземат предвид

всички достъпни аспекти.

Допълнителните въпроси, на които търся отговор в настоящото

изследване, са: ако е възможно нормативното формиране на познавателния

процес, една или множество нормативни системи участват в това

формиране; и откриваните от различните позиции особености на

произхода и обосноваването на нормите водят ли до съответно различни

промени в познавателния процес? Настоящото изследване се провежда от

една страна в контекста на все още актуалното противопоставяне на

традиционната епистемология с допусканите от нея априорни по произход

норми и ненормативната натурализирана епистемология. От друга страна,

все по-голям брой алтернативни теории търсят отговор, който да излезе

извън рамките на тази опозиция. В настоящата работа ще разгледам

няколко такива примера, които предполагат и съвсем различен модел за

познавателното взаимодействие агент-свят.

В този (двоен) контекст е разгледан и проблемът за възможността

“норми” с най-различен произход и обосноваване, а също така и
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несъизмерими помежду си от гледна точка на епистемичната си стойност,

да участват във формирането на познавателния процес. С други думи,

съществуват ли стрктни критерии и възможност за поставянето на ясни

граници между строго епистемични норми, които да формират

познавателния процес, и всякакви други норми, които са продукт на

различни сфери на човешката дейност, но биха могли да детерминират

една обобщена оценка на познанието ни за света. Ако това не е възможно,

то тогава нормативната система, която използваме, за да формираме нашия

познавателен процес, до каква степен може да се разглежда като

универсална и общовалидна или, напротив, тя е контекстуална и културно

детерминирана?

Основанието да бъде проведено изследване на познавателния процес

е свързано с генералното проблематизиране на понятието за познание и в

частност за самия процес и това как участват неговите компоненти в

“произвеждането” на това познание. Провежданите експерименти в

областта на съвременната когнитивна наука, част от които разглеждам и в

рамките на настоящата работа, предоставят много нова и детайлна

информация за механизмите, които са свързани с познавателния процес. Те

също така ми дадоха база за формирането и експлицирането на определени

интуиции. А именно, че представеното тук от мен (изходно) наивно

допускане за познавателния процес като протичащ “от” света “към” агента

и водещ до придобиване на познание за същия този свят, всъщност при

експериментални наблюдения се оказва несъответстващо на действително

случващото се. Затова и основният фокус на изследването е

познавателният процес с предоставени от предварителното проучване

възможности за промяна на първоначалното допускане. Оттук произтича и

критиката към самия “продукт” на познавателния процес – познанието.

Ако автентичният процес за познаване на света е променен от нормите, то
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тогава вместо постигане на познание имаме нещо съвсем различно. Една

от възможностите е това да е някаква форма на архив и съхранение на

вече постигнато, готово познание, което се споделя и предава между

индивидите. Друга възможност е да имаме ограничаване на познавателния

процес и тогава отново познанието, което се постига чрез него, ще бъде с

проблемен статут. И двата случая са разгледани подробно в рамките на

настоящата работа, с акцент върху ролята на нормативността в тези

изменения.

В изследването е взета предвид една от най-важните особености на

човешкия вид. Тази особеност е, че той споделя с останалите агенти на

познание не само т.нар. природна среда, но и сложна, кодирана културна

среда, която е зависима от първата, но предполага съвсем различни

познавателни стратегии и взаимоотношения. В настоящото изследване се

проследяват възможните следствия за познавателния процес от културното

овладяване на средата от човешките индивиди. Засегнат е и един

съществен (културен) аспект, във връзка с възможните изменения на

познавателния процес, а също така и за да очертае съвременния контекст, в

който се случват повечето експерименти, свързани с изследването на

възприятието, паметта и вниманието - навлизането на технологиите като

(вече) неразделна част от човешкото всекидневие. Тяхната роля в

познавателния процес на индивидите е значителна и предположението, че

води до промяна на познавателните способности на индивидите, а най-

вероятно и до промяна на познавателните цели, предпостави

необходимостта те да бъдат включени като важна част от изследването.

Основните философски и логически методи, които използвам в

изследването са концептуален и херменевтичен анализ, индуктивен и

абдуктивен метод.
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КраткоКраткоКраткоКратко изложениеизложениеизложениеизложение нананана дисертационниядисертационниядисертационниядисертационния трудтрудтрудтруд

За постигането на целите на изследването първо реконструирам

теоретични модели за компонентите на познавателния процес – възприятие,

внимание и памет, в търсене на възможности и възможни локации на

нормативност.

При избора на теоретични модели за всеки един от компонентите

водеща е не защитимостта на моделите или тяхната обоснованост като по-

правилни/грешни, а възможността изследването ми да обхване колкото е

възможно по-изчерпателно различните логически (и исторически)

възможни теоретични допускания за взаимодействията свят-агент. Затова

освен водещи направления в съвременния дискурс като директния и

индиректния реализъм, със статут на базов модел е включен и този на

идеализма, който понастоящем не само че няма централна роля, но и почти

отсъства в този дискурс. При реконструкцията на моделите използвам

интерпретациите на водещи съвременни философи в областта на теория на

познанието като Ауди (Audi 2002), Соуса, Греко, (Sosa&Greco 1999), Данси,

Стап (Dancy, Sosa, Steup 2010) и други. Частните модели са разгледани в

текстовете на техните автори, с изключение на феноменологичния модел

на Е.Хусерл, където освен текстове на Хусерл използвам и съвременните

интерпретации на Галахар и Захави (Gallagher&Zahavi 2008), (Zahavi 2003).

В първа глава (“Възприятие”) на първата част разглеждам моделите

за възприятието през призмата на т.нар. проблем за външния свят в

неговия епистемологичен аспект - как агентът придобива знание за този

свят. Всеки един от моделите предполага различен “гарант” за истинност

на възприятието на агентите.

Директният реализъм допуска съществуването на външен, независим

от възприемащия агент, материален свят/обекти, който агентът възприема
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директно, непосредствено, затова и епистемичната нормативност ще бъде

обързана с нормите, които принадлежат на описанието на неговата

природа (на този свят), т.е. с вида реализъм, който използва модела и който

поема отговорността за външния свят. В частния за директния реализъм

дизюнктивистки модел акцентът е върху развиването на перцептивните

способности на индивида в общност, която споделя конкретно описание на

реалността (вид реализъм).

В модела на индиректния реализъм разглеждам възможността за

нормативност на две нива – на ниво описание на природата на външен,

независим от възприемащия го агент свят, аналогично на директния

реализъм; и на ниво репрезентации или ментални единици. Частният модел

на Дан Райдър за индиректния реализъм представя възможността за

механична абдукция в невронните мрежи и създаването на

репрезентации/концепти ex nihilo, т.е. без използването на предишни, вече

налични репрезентации и/или понятия. В него той разглежда способността

на мрежата да работи както с чиста информация, не-репрезентационно,

като резонира/откликва на естествените регулярности (обясняващи

източници) в околната среда, също така и с ментални репрезентации, които

имат функцията не да откликват на околната среда, а да й кореспондират –

т.е. могат да се активират, допълват и т.н. и само офлайн2, като

информацията, постъпваща от “реалността” (в 4D3), има никакво или

съвсем малко значение – само като повод за активиране на дадена

репрезентация /концепт.

2 Използвам онлайн и офлайн от директната им комютърна аналогия – офлайн, когато компютърът е
изключен от мрежата и не работи с постъпваща актуално информация, а само с наличната (съхранена)
статична версия. В познавателния процес това означава, че не се отчита актуално даденото в средата
(реалността), а само наличното в агента готово познание, независимо дали е придобито от по-ранен опит
онлайн в средата, дали е получено като готово знание от свидетели и т.н. Офлайн може да е (мисловен)
модел на реалността (нейни аспекти) и т.н.
Онлайн може да се разглежда като работа с актуално даденото в средата (в 4D), като под актуално се има
предвид значението, което е прието в съвременната наука, а не в смисъла, който се влага в него от
Аристотел (Розати 2013).
3 4D – хронотопната ориентация на онлайн-режима
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Третият базов модел е моделът на идеализма, който защитава

позицията, че единственият достъп, който имаме до света, е чрез

съзнанието на познаващия агент, и всякакви спекулации за независимия и

невъзприет от агент свят или някаква нулева, външна позиция към същия

този външен, материален свят, са излишни. Описанието, което идеалистите

използват, е това на света, преминаващ през (съзнанието на) познаващия

агент. Частният идеалистки модел е на Е. Хусерл. Този модел разширява и

дава нова яснота във връзка с нормативността, нормалността и

актуалността на възприятието в познавателния процес. Акцентът в

реконструкцията на този модел е, че както критическото изследване, което

предлага моделът, така и себекоригирането на агента на познанието са

непрестанен процес, изграждане на специфична нагласа и активна позиция,

а не постигане на еднократен и важащ-от-там-насетне резултат.

Във втора глава (“Памет”) от първата част освен моделите за паметта,

съответни на тези за възприятието, представям и някои хибридни модели.

Разделям паметовият процес на три условни етапа: формиране на

спомените, съхранение или моделиране на спомените и извикване на

спомените. В първия етап представям експерименти от когнитивната

антропология, за да проследя тенденциите при запаметяването - при

използването на готови решения/репрезентации, при наличието на готова

културна (вкл. езикова) схема и при създаването на фалшиви спомени.

Вторият етап включва различни позиции спрямо паметта – от склад за

съхранение до непрекъснато ремоделиране. Основният акцент е върху

моделирането на спомените и особената способност на човешкия

организъм да се себенаграждава на невронно ниво при успешно от

социална гл.т. учене и да променя спомените си в съответствие с приетите

културни схеми. Последният етап проследява различни подходи към

обосноваването и оправдаването на извиканите спомени (паметови
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убеждения) и последващите разлики спрямо това кои от спомените ще

получат статут на истинни и на (източник на) познание. В края на тази

глава представям идеята за нормативността като филтър в трите условни

етапа на паметовия процес и възможните последствия за спомените на

агентите. Последният аспект, който засягам, е оценяването на

надеждността на паметта през разгледаните модели за паметовия процес

и зависимостта на оценката от трите паметови етапа, засягащи самото

паметово убеждение, което е обект на помнене.

В трета глава от първата част разглеждам компонента “внимание”

като: активация или включеност, насоченост, фокусиране и игнориране,

представен в следните отношения с останалите компоненти в

познавателния процес – за възприяието, за работната памет, за паметта

(като “помнене” – например дългосрочната или автобиографичната памет),

за кинестетичното ориентиране на тялото на агента.

Вниманието като състояние на съзнателна активност [conscious

awareness] задава няколко граници. Първо, това е границата между

съзнателно и несъзнателно – възприятие, действие и т.н. Единият аспект е

автоматичното като несъзнавано, т.е. случващо се без да ангажира

основната концентрация на агента. Също така разглеждам и съзнателната

активност като концентрация или ангажираност на работната памет, която

води до разграничаване на фокус на вниманието/концентрацията и

игнориране. Изборът на “обект на вниманието” е представен в два аспекта

като насоченост към – както като съзнателно активиране на агента, така и

като чисто кинестетично ориентиране, например визуално, към избрания

обект. Последната граница, която изследвам, е между пасивно

предизвиканото и активно насоченото и игнориращо внимание – агентът

може както да реагира на “дразнители”/събития, които предизвикват

вниманието му, така и избирателно да изключва такива събития.
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В “Управление на вниманието и нормативност” са анализирани

няколко когнитивни експеримента, свързани с управление на вниманието.

Първият представя т.нар. “слепота” за промяна. В основата стои

взаимовръзката между внимание и възприятие и въпросът за

обновяваването и чувствителността към актуална промяна в средата на

готовите репрезентации или модели, които ползват индивидите, и

(не)възможността индивидите да възприемат неочаквани или необичайни

събития/промени в непосредственото им поле на внимание. Вторият е

базиран върху дълга поредица от визуални експерименти за

избирателната/игнорираща “слепота”. Във всички експерименти

присъстват два основни момента – режисирано насочено внимание и

степен на ангажираност на работната памет. Другата поредица

експерименти, свързана с игнориращата “слепота”, е с два акцента –

единият е способността за участие (не автоматично) в паралелно случващи

се събития – разпределено внимание за разлика от фокусирането върху

единично събитие и игнориране на всичко останало, случващо се в средата;

вторият - връзката между тези способности и културните особености на

общността.

Правилно насоченото селективно внимание, което да различи като

изпъкващ и неилюзорен някакъв конкретен обект в тази среда, е обвързано

и се ориентира спрямо описанието и неговата класификационна система за

нормалности, отклонения и невъзможности (нереалности). Друг аспект на

вниманието, чиято роля разглеждам за възприятието и за паметта, е

беглото/повърхностно внимание, представено също и като форма на

автоматизъм. От една страна, готовите схеми или културно-овладените

“познати” неща (обекти, събития) в средата могат да се превърнат в

автоматизъм, т.е. в бегло внимание, в което реалността се ползва само за

повод: после се включва готовата репрезентация/модел и актуалната

онлайн ситуация може да се игнорира. Изключването на операцията
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“актуализиране на модела/репрезентацията” може да се дължи на 1)

автоматично (пре)включване на режим офлайн – т.е. тези

модели/репрезентации са сигурно нормирани и не е необходима

актуализация (постоянно) онлайн [автоматизирано е самото

“превключване”]; 2) поради заетостта на работната памет с “прожекцията”

офлайн, актуалното възприятие на реалността се изключва като онлайн

опция, за да се освободи внимание-работна памет за офлайн-дейността,

която протича в момента. Това показва една много проблемна

(не)възможност – за работа с непознатото и неочакваното и с

възможността да бъдат игнорирани или неотчетени подобни

единици/събития, в случай че те не са част от вече готов модел или

репрезентация и не са елемент от “вървят-заедно”. Също така, колкото по-

“сигурна”, изкуствена и културно овладяна среда (за разлика от природно

непредсказуемата), съответно с културно нормирани взаимодействия сред

индивидите, има за развитие и взаимодействие агентът, толкова по-големи

части от нея може да си позволи да игнорира – защото тя е нормативно

регулирана и защото изключва множество “неочаквани и необичайни”

елементи.

В последната глава “Формиране и оценяване на познавателните

спсобности на агента” от първата част разглеждам начините, по които е

възможно да бъдат нормативно формирани и оценявани спсобностите на

агента – вродени или развити, които се ангажират в познавателния процес

(възприятие, внимание, памет, познавателни практики), и как различните

нормативни и оценяващи системи гарантират и допускат това. Агентите на

познанието развиват перцептивните си способности по време на своята

социализация и с времето способностите им стават надеждни и

произвеждат успешно възприятие, оценено като такова от нормативната

система на общността, съответна на използвания вид “реализъм” (описание)
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на природата на външния свят. Също така различните практики за

произвеждане на познание биват оценявани различно и развиват различни

познавателни спсобности. По този начин познавателните способности

биват коригирани – ограничавани, изключвани или развивани според това

как биват оценявани (като надеждни и успешно произвеждащи познание)

от нормативната система.

Употребата на технологии за коригиране/подобряване на човешките

познавателни спсобности или за генно модифициране на био-ниво могат да

изпълнят условието за гарантирани надеждни способности. Но тези

способности ще бъдат нормативно надеждни само спрямо описанието,

поддържано от научния реализъм, защото самите технологии са създадени

в неговите рамки и норми. Така всички способности биват

включвани/изключвани според класификационната система на

конкретното описание.

Драстично неприемливите способности, които биват игнорирани или

отчетени като отклонения, а също така и много от вродените “стандартни”

(поне за настоящата европейска позиция) способности претърпяват

сериозни изменения. Разглеждам такива примери от съвременната

ситуация като познавателна среда за агентите - навлизането на технолгиите

във всекидневието, визуалния обрат (преминаване от предимно езиково

доминиране в предимно образни/визуални познавателни

предизвикателства и съдържания) и промените, които настъпват

вследствие на това в рамките дори на един вид реализъм.

Примерът на Джоузеф Камбъл (Камбъл 2003) за различното

оценяване на практиките за придобиване на знание представя две напълно

различни практики за инициация4, които показват как се променя акцентът

върху това какви способности са ценени и развивани и кои - игнорирани,

изключени, при прехода от един тип – номадска, към друг тип – уседнала

4 Преходния момент за приемане на младежите като равноправни членове на общността на възрастните
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култура. При първите инициацията се състои в изолиране на момчето в

отдалечен район и продължително гладуване с цел да получи лично

видение и сила, които да му дадат посока и умения за по-нататъшния му

живот в племето. Виденията са винаги индивидуални, непредсказуеми и се

приемат като дар за общността. Обратното – при земеделците инициацията

и целия процес на социализиране на подрастващите се състои в

заучаването на сложни поредици от ритуали, схеми за положението и

ролята на индивидите в общността, а приемането на момчето в обществото

на възрастните се отчита според това доколко е интернализирало тази

система. Никакви новости и индивидуални приноси не се поощряват, дори

напротив – биват наказвани.

В първа глава от втората част разглеждам термина „нормативност“ в

епистемологичен контекст, а също така и несъизмеримостта на различните

нормативни системи и тяхната контекстуалност. Като възможно решение

на тази несъизмеримост, предлагам разширяването на нормативната

система до класификационна система, която да регулира всички

отношения и взаимодействия в описанието. Извеждам и една тенденция,

базирана на проведеното дотук изследване, която се наблюдава в

познавателния процес при нормативното му формиране. Колкото повече се

интернализира нормативната система или т.нар. описание на реалността от

агента на познанието, толкова по-малко той ползва тази реалност актуално

в 4D за източник на своето познание. За сметка на това се увеличава

ползването на офлайн (правилно и нормирано) познанието, а реалността в

4D е само повод то да се задейства. Едната важна особеност в тази

тенденция е, че това “превключване” на целия процес се автоматизира и

след определен етап вече не се отчита от агента. Другата особеност е това,

че агентът може да си позволи (съзнателно или автоматизирано) да

изключва части от действителността. И двете особености не се явяват
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проблемни за нормативността, а по-скоро са следствие или получават

подкрепа от нея.

Втората глава от втората част се занимава с интернализирането на

нормативната система от социализиращия се индивид. Приведени са

различни теоретични обяснения – от теория за огледалните неврони,

теория за симулацията, интернализиране чрез наративи, ролята на речта за

интернализирането на класификационната система и др. Акцентът е върху

съзнателно-несъзнателно, волево-автоматизирано интернализиране и

следване на нормите. Важен момент в тази глава е ролята на общността

или социалния коректор при интернализирането и прилагането на

нормативността от индивидите. Разгледани са както по-меките форми на

коригиране – като позитивно, препоръчително ориентиране към

правилност, така и силови социални методи за коригиране на отклоненията

и различията от нормата. Има добре действащ социален механизъм, който

да овладее отклоненията и да ги коригира – меко, давайки пример за

правилност, или силово – променяйки статута на самия индивид. По този

начин самият отклоняващ се индивид получава оценка спрямо

описанието – като не/надежден, умен/способен (когато е интернализирал

успешно системата), аутсайдер, девиант, доспустим за игнориране или

изключване от общността като значим индивид.

В трета глава от втората част концептуализирам нормативното

формиране на познавателния процес на индивида като изграждане на

епистемична перспектива, която филтрира достъпа на агента до света.

Представям различни критерии за формиране на тази епистемична

перспектива – чрез тройката модели, които присъстваха като базови в

първата част на работата (директен реализъм, индиректен реализъм и

идеализъм); чрез опозиционните теории за обосноваване кохерентизъм-
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фундационизъм, екстернализъм-интернализъм; и чрез опозицията

традиционна епистемология с априорни по произход норми и

натурализирана безнормативна епистемология. Разглеждам и

възможността за хибридна перспектива в съответствие с посочените

критерии, а също и преводимостта и видимостта на една епистемична

перспектива от позицията на друга.

В четвърта глава от втората част фокусът е върху аспектите, в които

нормативността променя познавателния процес. Първият аспект е

познавателната отговорност и връзката на познавателните практики и

познавателните цели с нея. Вторият аспект е сигурността – веднъж като

сигурност (културно овладяване и моделиране) на средата и втори път като

познавателна сигурност. Третият аспект е в опозицията статична,

субстанционална и динамична, процесуална идея за света. Първата страна

на опозицията разглеждам като “нищо ново под слънцето”, режим, в който

познавателният процес е възможен офлайн и може да се разглежда като

еволюционна придобивка – т.е. икономичен режим, който спестява времето

и енергията, необходими на агентите да възприемат актуално наличното в

средата. Втората страна на опозицията показва, че е възможно връщането в

преобладаващо онлайн режим на познавателния процес при генерална

промяна на идеята, която използваме за света - това променя не само

отношението към нормативността и описанията, но и целия познавателен

процес. В края на тази глава давам примери от различни области на

човешкото познание, които показват, че знанието за наличието и работата

с режим офлайн присъства от хилядолетия в човешките традиции

(експлицитно или имплицитно), но досега не е разглеждано като ключов

фактор за възможните генерални промени в познавателния процес.
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В последната глава от втората част разглеждам границите и

възможностите за вариране на епистемичните норми и степента, в която те

могат да бъдат отчетени от агентите на познанието.
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ЗаключениеЗаключениеЗаключениеЗаключение

І. Изследването на познавателния процес показва, че е възможно

нормативното му формиране чрез неговите основни компоненти –

възприятие, памет, внимание. В хода на изследване на ролята на

нормативността, бяха установени следните особености:

1) Нормативната система, която формира познавателния процес, е

обвързана с конкретно описание на природата на реалността (и

възможностите за познавателни взаимодействия на агента със света).

Установяването на наличието на различни описания предполага наличието

и на различни нормативни системи.

2) Интернализирането на нормативната система, обвързана с конкретно

описание, оказва влияние върху познавателните цели, практиките и

познавателните способности на агентите.

3) Забелязват се две особености в познавателния процес, които са различни

от първоначалното (наивно) допускане:

а) наблюдава се “обръщане” на посоката на познавателния процес: вместо

“от” свят “към” агента на познание, процесът се обръща от “готово

познание” към света, т.е. “трябва” замества “е”;

б) наблюдава се тенденция за преминаване на познавателния процес в

режим офлайн – колкото по-висока е степента на интернализиране на едно

описание и нормативното формиране на процеса, толкова по-малко се

използва реалността онлайн, докато достигне до степен реалността само да

бъде повод за задействане на вече готови схеми в агента на познанието и

пускане на “записа” офлайн.
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ІІ. Нормативното формиране на познавателния процес може да се

разглежда като епистемична перспектива на агента – ограничена, но

нормативно правилна перспектива “към” света

1) Вследствие на наличието на различни описания (и допускането за

различни нормативни системи), се наблюдават възможни по-скоро

хибридни отколкото моно(литни) епистемични перспективи на агентите.

От една страна различни – несъизмерими помежду си или противоположни

елементи се съвместяват в една хибридна система. От друга –

преводимостта от една система в друга ограничава възможността за

видимост на части от или цели описания, в зависимост от конкретната

епистемична перспектива на агента.

2) Ако нормите по произход се сведат до актуалната опозиция на априорни

универсални и общовалидни норми при традиционната епистемология и

ненормативна натурализирана епистемология, всички останали допускания

за нормативни системи, които биха участвали във формирането на

познавателния процес, остават извън дискурса.

ІІІ. Абдуктивно бяха изведени и подробно обсъдени няколко възможни

хипотези, които биха могли да обяснят подобно изменение в посоката на

познавателния процес и преминаването в режим предимно офлайн:

1) Изнасянето на познавателната отговорност извън агента на познанието –

в институция (най-общо), в общността и т.нар. авторитети, а в

съвременната ситуация и в технологиите и допускането за съществуване на

сигурна, външна, обективна позиция
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2) Сигурност на средата вследствие на културното й овладяване, която да

позволи подобно изключване от актуално даденото в средата

3) Два генерални подхода към реалността, които биха оказали влияние

върху разгледаните тенденции в познавателния процес

3.1.) Статична версия

а) позволява режима офлайн и обръщането на познавателния процес,

защото щом светът е сигурен, предсказуем и краен, преминаването в

икономичен познавателен режим е еволюционна придобивка; реалността

може да се използва само като повод на вече интернализирано познание

(пускане на готови “записи”/”прожекции”);

б) тази позиция не може да даде обяснение за наличието на различни

описания, освен ако те се разглеждат като откъснати от реалността (или

със слаба връзка) артефакти.

3.2) Нелинейна динамична версия

а) както показва моделът на Бикарт, съществува възможност за възникващи

норми като алтернатива на разгледаната опозиция (априорни универсални

норми срещу безнормативна натурализация), а вследстие от това и

нормативна система и описание – актуално адекватни на конкретното ниво

на организация на системата;

б) тази версия обяснява възможността за съществуване на различни

описания – контекстуални, но актуално адекватни за конкретно ниво на

организация; обяснява защо в някое следващо ниво тези описания могат да

не работят или изобщо да не присъстват в дискурса – включително и

агентите вече да нямат съответните познавателни способности, за да

работят с тези описания;

в) нелинейната динамична версия изисква необходимостта от актуална

адекватност към нивото на организация – т.е. преминаване от режим
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преобладаващо офлайн в режим преобладаващо онлайн. Тази

версия/подход/отношение към реалността може да доведе до обръщане на

познавателния процес.

Изборът на позиция за света – дали да бъде разглеждан като статичен

или процесуален и нелинейно динамичен, променя не само отношението

към нормативността и описанията, но определя и целия познавателен

процес. В настоящия момент позицията към реалността се променя от

субстанциална, статична към несубстанциална (както в теорията за

квантовите вълни); някои от основните положения в логиката се променят

от “квантовата” логика; променят се познавателните способности,

стандарти и възможности на агентите във връзка с навлизането на

технологиите не само в живота на агентите на познание, но и буквално

като част от самите тях като биологични единици. Всичко това може да

бъде разгледано като възможност (случваща се настояща модификация) за

ново ниво на организация и промяна в наблюдаваната тенденция в

познавателния процес.



25

ПриносниПриносниПриносниПриносни моментимоментимоментимоменти нананана изследванетоизследванетоизследванетоизследването

1) Установяване на каналите за нормативност в познавателния процес:

- развиване на пзнавателните способности в съответствие с познавателните

цели и практики на конкретната нормативна система;

- интернализиране на нормативната система по време на социализация на

индивида: чрез наративи (вербални, визуални); речево; чрез симулиране на

действията/решенията на другите индивиди или чрез резониране (според

теорията за огледалните неврони); чрез управление на вниманието –

автоматизиране на способността за изключване/игнориране на реалността

(части от нея), насочване на вниманието; чрез меки и/или силови социални

корекции спрямо индивида (отразявани и на невронно, и на генно ниво от

организма); чрез изнасяне на познавателната отговорност извън индивида

в институции и авторитети.

2) Установяване на тенденция в познавателния процес при нормативното

му формиране - колкото повече се интернализира нормативната система

или т.нар. описание на реалността от агента на познанието, толкова по-

малко той ползва тази реалност актуално в 4D за източник на своето

познание. За сметка на това се увеличава ползването на офлайн (правилно

и нормирано) познание, а реалността в 4D е само повод то да се задейства.

Това “превключване” на целия процес се автоматизира и след определен

етап вече не се отчита от агента.

3) Разкриване на социалните механизми за коригиране на индивидуалния

познавателен процес:

- изнасяне на познавателната отговорност извън индивида, чрез промяна на

познавателните цели и практики;
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- меки форми на коригиране – като позитивно, препоръчително

ориентиране към правилност;

- силови социални методи за коригиране чрез промяна на статута на самия

индивид - получава оценка спрямо описанието като не/надежден,

умен/способен (когато е интернализирал успешно системата), аутсайдер,

девиант, доспустим за игнориране или изключване от общността като

значим индивид;

4) Установяване на наличието на различни контекстуални нормативни

системи, обвързани с конкретно описание на природата на реалността

(вида реализъм), което използват индивидите. Такива различни описания

налични в последните столетия са тези на религиозния реализъм,

езотеризма и научния реализъм (включително и хибридни версии или

наивен реализъм). Съответстващите им нормативни системи са

несъизмерими, често и непреводими една в друга.

5) Изследване на ролята на познавателната отговорност (и обвързаността й

с познавателните практики) и сигурността на средата и познавателната

сигурност за цялостната промяна на познавателния процес:

– изнасянето на познавателната отговорност извън индивида променя

посоката на познавателния процес и същността му – от възприятие и

познаване на света от индивида към интернализиране на готово,

нормирано и утвърдено от общността (аторитетите или институциите в нея)

познание, неговото съхранение (архив) и предаване на другите индивиди;

- последващата от това познавателна сигурност (гарантирана от общността)

и сигурността на средата в резултат на културното й овладяване и

моделиране променят (и правят възможен) работния режим от

преобладаващо онлайн в преобладаващо офлайн.
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6) Изборът на гледната точка на процесуалната онтология към

познавателния процес детерминира легитимирането на различни

епистемични норми - възникващи норми и нормативна система и описание,

актуално адекватни на конкретното ниво на организация на системата, и

дава възможност за излизане от опозицията “класическа епистемология с

априорни по произход норми и натурализирана безнормативна

епистемология”.

Тази позиция води до различно организиран познавателен процес –

преминаване от режим предимно офлайн в режим предимно онлайн.
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