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  چکیده
حصـول باورهاسـت و    ةشـیو  شناسـی،  معرفت مسائل و ها دغدغهترین  مهم از یکی

 دهکـر  ارائـه کلیفورد  کی. دبلیو. رانیل به این مقصود  هاي رهیافت ترین مهمیکی از 
 بـراي  جدیـدي  بنیـان  ریـزي  پـی  در قـوي،  گرایی دلیل رویکرد اتخاذ با وي ؛است

اتکاي وي در این مسیر پیونـد   نقطۀ ترین عمده. داشت اي نقش عمده باور، پذیرش
ی اخالقی یبه نحوي که هر خطاي معرفتی خطا ،است سیشنا میان اخالق و معرفت

 کنـد  معرفـی مـی   ،خواهد بود. معیارهایی که وي براي رعایت حریم حقوق معرفتی
ـ با و يو تفکر يها بینش و فراز قیدق میترس .است دقیق و گیرانه سخت بسیار  دهای

بـه   یخاص یبا دقت عمل فوردینشان از آن دارد که کل موضوع، نیا در شیدهاینبا و
 چـون  هـم  و حوصـله  و صبر با او. نگرد یم انشیاطراف يو باورها شیخو يباورها
ـ  تـر  مهـم که به دنبال اصالح و دانستن و از همه  یمصلح اسـت بـا    قـت یحق افتنی

 هرچند ،پردازد یسره و ناسره م يباورها کیشجاعت و تهور خاص خودش به تفک
 از را خـود  درسـت،  يباورها رشیپذ در ها یتکلف یب و ها دقت نیا همۀ کنار در او

  .است کرده محروم یقیحق يباورها یبرخ شناخت
  .ییگرا لیدل شناسی، کلیفورد، اخالق باور، حقوق معرفتی، معرفت :ها دواژهیکل

  
  مقدمه. 1
 »خطاسـت  ناکـافی  دلیـل  اسـاس  بـر  چیـزي  بـه  بـاور  کـس،  همـه  براي و جا همه همواره،«
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)Cilifford, 1897: 346(قـرن  جـوان  دان ریاضی و دان فیزیک ،کلیفورد بدیع طرح جمله این ؛ 
 بـاور  کشـف  پـی  در خاصـی  وسـواس  با او. کشد می تصویر بهرا  ،)1879 - 1845( نوزدهم

بـه هـر    گـویی  آري و ناگهانی باورهاي از توانیم زمانی می فقطوي ما  عقیدةبه  چراکه ،است
ـ پباوري در امان بمانیم که اخالق را بـر حـریم باورهـا حـاکم کنـیم. کلیفـورد بـا          از يروی

 کـه  پـردازد  مـی  موضـوعی  پنهـان  زوایـاي  گشایی رمز به مستقیمدستوري کلی و  گرایی اراده
و  هـا  تمثیـل  مدد به و گرا عقل ادراك این رهیافت از و بپذیرد باور عنوان به را آن خواهد می

  ایماژها و تصاویر محتوایی به کشف حقیقت دست یابد.
 مواجـه  او سـوي  از روایتـی  کـانون  تعـدد  بـا  هرگز ما کلیفورد دیدگاه نقد و بررسی در
 بـراي  و ،جـا  فلسفی خویش همواره، همـه  ۀاندیش متناو محکم و استوار در  چراکه ،نیستیم

  .آورد می شمار به اخالقی یتخلف را معرفتی هاي بایسته از تخلف کس همه
 عنـوان  تحـت  و) 1704 - 1632( الك جـان  بـداعت  و کلیفورد داري داعیه با دیدگاه این

آغاز دوران  شناسی معرفت حوزة هاي رهیافت ترین مهمیکی از  ،)evidentialism( گرایی دلیل
  .استمدرنیته 
احـراز اسـتدالل    را) strong rationalism( قـوي  گرایـی  راه عقـل  نقشۀ ترین مهم توان می
 ارزیـابی  یـک  به تمسک و باور یک پذیرش براي) sufficient evidence or argumentکافی (
و از  سرشـار،  سـادگی  از کـه  حال عین در معرفتی مبناي این. دانست مسیر این در اخالقی

 سـؤال از ایـن   گشـایی  راه و پاسـخ  کشف نیازمنداست،  دور به فلسفی هاي تعلیق و ها برزخ
  دارند؟ را اخالق حریم تحمل حد این تا معرفتی هاي گزارهاست که آیا 

  
  مسئله طرح. 2
پـذیري بـه آن    توجیـه  نحـو  به تا باشند داشتهخود  دینی باور براي کافی دالیل باید افراد آیا

کـه   آنآیا باور دینی معقول اسـت؟ یـا    به موضوع اشتباه است؟ نگاهی نیچنپایبند باشند یا 
گریز است؟ با این وصف اگر نتـوانیم ادعاهـاي    ستیز یا حداقل عقل ی عقلیذاتاً تکاپوایمان 

(مربوط به) باور دینی را اثبات کنیم، آیا معقول است به چنین ادعاهایی باور داشـته باشـیم؟   
مثالً اگر برهان قیاسی براي وجود خدا نداشته باشیم، آیا معقـول اسـت کـه وجـود خـدا را      

 ،آورم من به آن ایمان مـی «گفت:  که می ترتولیان، از مسئلهها در این  دیدگاه ةبپذیریم؟ گستر
که خود را در عنوان اثر بزرگش در این رشته، یعنی  ،گرایی کانت تا عقل ،»چون محال است

  امتداد دارد. داد نشان ،تنها عقل محدودة در دین
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 سـؤال،  نیـ و پاسـخ بـه ا   ینیباور د تیموضوع عقالن است؟ یعقالن خدا به من باور ایآ
 ةغرب و در دور ۀکه در فلسف يبه نحو را پیموده است؛ یبیپرفراز و نش اریبس یخیروند تار

شـرط   یـی گرا لیـ دل یدوران پختگ در شد و دادهبه آن پاسخ  ل،یبا استقرار دل ییگرا لیدلاول 
و بـا تولـد    یخیتـار  يدالنـه بـا رونـد    مهم، هم نی. ادندیآن برگز يرا برا یکاف لیداشتن دل
 يا تـازه رفت و بدعت  شیپ یکاف لیو دل لیدانستن دل جهینت ی، با بشده اصالح یشناس معرفت

  شد. جادیا ینیباور د تیدر موضوع عقالن
مباحث مربوط به عقالنیـت   شیدایپبخواهیم طرح منسجمی از حیث تاریخی براي  اگر

ژوستین و ترتولیان محمل مناسبی براي آغاز  ۀمناقش ،غرب داشته باشیم ۀباور دینی در فلسف
مسیحیت در جریـان   ضدسه قرن نخست میالدي فشار روزافزونی  درآورد.  بحث فراهم می

شـد. ایـن مسـئله سـبب شـکوفایی       بود و این باعث پیدایش شایعاتی به ضـرر ایشـان مـی   
هـاي   تا عـالوه بـر دفـاع از تهمـت     ،نویسان بزرگی مثل ژوستین شهید و ترتولیان شد دفاعیه

هـایی از ایشـان    کیشی مسیحی را نیز تبیین کنند. در این زمینه نامه هاي راست مخالفان، آموزه
اي که ترتولیان به امپراتور نوشته و در آن عالوه بر دعا براي سـالمتی   مثل نامه ،موجود است

 شـدت  بـه ترتولیـان   ).64 - 60: 1386، امپراتور، عقاید مسیحیان را نیز بیان کرده است (ناردو
 مقـدس  کتـاب  از غیـر  منـابع  بـر  متکی مسیحی، نویسی مدافعه یا الهیات که بود این مخالف

  ).40: 1384، گراث (مک پذیرفت می را مسیحی سنت بر مبتنی الهیات وي. شود
 ةرونـدي مبناگرایانـه داشـت. شـیو     16 ۀتوان گفت الهیات طبیعی تا ده طور قطع می به

اي بـود کـه بـا     جدل فلسفی و تقریر مباحث مربوط به باور دینـی در ایـن دوران بـه گونـه    
سایر باروهاي دینی مـرتبط فـرض    ةد و دربارش هاي عقلی وجود خداوند اثبات می استدالل

مبناگرایانـه را هرچنـد    ةها درست و اصولی هسـتند. ایـن شـیو    گرفت که آن بر این قرار می
بـا   ،دکـر اد میسر استدالل و تفکر عقالنـی در خصـوص بـاور دینـی     توان متهم به انسد نمی

توان استتار نوعی روند شـفاف در   خوبی می به آکوئیناسافرادي چون آنسلم و  يبررسی آرا
  نیاز از استدالل رهگیري کرد. پذیرش برخی باورهاي پایه را به عنوان باورهاي بی

 سردمداران و تاخت پیش به پویا و زندهسر 16 ۀده تا طبیعی الهیات مبناگرایی هاي بنیان
 بـه  خـود  مبناگرایانـۀ  رویکـرد  با ،بپذیرند را گرایی ایمان برچسب که آن بدون آن یآکوئیناس

  .گفتند پاسخ دینی باورهاي با مرتبط فلسفی هاي پرسش و ها شائبه
ـ  خـودش  یـا  گـزاره  هر« که مضمون این با فلسفی يمعیار و شالکه با انمبناگرای دیهی ب

 از را خـویش  باورهـاي  ،»شود می او درستی سبب که مبتنی است دیگر اي گزاره بر یا است
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 در را شاخصـی  چنین پررنگ ردپاي توان می. زدند محک بودن عقالنی غیر و عقالنی حیث
  .کرد مشاهده دینی باور عقالنیت آزمون براي الك و ،دکارت ،آکوئیناس آثار

 و دکـر  جدید خوانشی محتاج را مبناگرایی سترگ الواح گري پرسش هاي بارقه کم کم اما
کـه ممـزوج بـا     یدر برابر الهیـات طبیعـ   )evidentialism( گرایی دلیل نام به اي نورسته تفکر

ـ      متولد شد و پرسش ،تکلف و تعارف با خدا بود  ۀگرانـه در برابـر تقریرهـاي انبـوه و پردامن
به این سـو یکـی    )enlightenment( گري از دوران روشن گرایی ؛ دلیلالهیات طبیعی برآشفت

موجـه  زمـانی  فقـط   را شناسی است که باور بـه خـدا   معرفت ةهاي اساسی حوز از رهیافت
که بخواهیم قضاوت ارزشی بـه لحـاظ مبنـایی     بدون آن. بر دلیل کافی باشد که مبتنی داند می

هـاي   ترین دوره گرایی را یکی از بالنده باید تولد دلیل ،میان این دو روند تاریخی داشته باشیم
هـاي   حـوزه  ۀهـاي بـدیعی در همـ    تولدي که آغازگر درانداختن طرح؛ شناسی نامید معرفت

  د.شدین  ۀشناسی و باالخص فلسف مرتبط با معرفت
دقیقـاً   هـا،  آن آثـار  نـدن گران را با خوا توان اوج مباحث و مناسبات مبناگرایان و دلیل می

آغـاز ایـن پـژوهش از     انگیـرة تـوان گفـت    می تر قرار داد. مورد بررسی بیش ،16 ۀپایان ده
 شود. میجا آغاز  همین
 

  معرفتی هاي گزاره از کلیفورد بندي صورت. 3
اي  بـه جزیـره   کلیفـورد،  نظـر  از بـاور   پـذیرش  محـور  اخالق ۀسامان استحکام سنجش براي
  کشد؛ مثالی به تصویر میرویم که او آن را در قالب  می

بیگانه از رهیافـت  شد  میکردند که گفته  اي دورافتاده افرادي زندگی می در جزیره روزگاري
) بـه آمـوزش کودکـان بـا     eternal punishment) و کیفر ابدي (original sinگناه نخستین (

  .زندپردا و دزدیدن آنان می شان یواقع نیوالدآنان از کردن  پنهانچون اي  هاي ظالمانه روش
 سـر  در اجتمـاعی  يا دغدغـه  مثابـۀ  بـه  را کودکـان  نجـات  داعیـۀ  گروهی میان، این در

  .کردند منتشر جزیره سردمداران علیه را سنگینی اتهامات و پروراندند
اي براي تفحص حقیقت ماجرا تشـکیل شـد    این نزاع و تخاصم، کمیته بحبوحۀ در

ي أنـزاع پایـان دهـد. ر   ي صواب را از میان این بلواي اجتماعی برگزیند و به این أتا ر
داد کـه اعضـاي گـروه     ي نشان مـی أاین ر». هستندگناه  بیافراد جزیره «کمیته این بود: 

 از استدالل درست، مردم جزیـره شده  رهانیدهنجات بر اساس شواهدي ناکافی و تلقی 
 قابـل  گنـاه  بـی  کودکـان  نجـات  در آنان خواهی آرمان و نیت هرچند« اند؛ کرده متهم را
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 ،هاي عقالنی اعضاي این گروه، شواهد خویش را نه بر اساس آموزه بود، خواهد ستایش
 »پروراندند و فقط به تمنیات وجود خویش پاسخ گفتندساز  افسونبلکه در دامان عناصر 

)Cilifford, 1901: 164-168.(  

کنـد کـه    معرفتی را در پذیرش باور ترسیم میـ  اي اخالقی هندسه مثال، این در کلیفورد
؛ پـردازد  یمـ  نجـات  گروه سرزنش به محابا یب اوسیار در خور توجه و حتی ستایش است. ب

 جزیـرة  بخـت  نگـون  کودکـان  زندگی در يدر گشودن تمناي به و خیر انگیزة با که گروهی
 را آن خـود  که تفرجگاهی از را باور پذیرش راه و کردند سرانه سبک شواهد تسلیم را خود

و اعتقاد اصیل آنان به جاي واجد صداقت بـودن و   باور«؛ دادند گذر بودند آراسته و ساخته
  .)ibid: 166( »داوري بود پیشجوگري، پاسخی به نداي هیجان و شور و و جست

چنـین   ي کمیته را ایـن أچندوجهی را نمایان و ر ۀکلیفورد بعد دیگري از این منظوم حال
  ».کار هستند افراد جزیره گناه«کند:  دگرگون می

شفابخش باورپـذیري خـویش را    ۀگوید؟ او همچنان نسخ کلیفورد چه می ضعواین  در
» تصمیم بـر اسـاس شـواهد ناکـافی    «یاب را به اتهام  کند و باز هم گروه حقیقت تاز می پیش

 مسئلهبر رهیافت عوام به این  بینانه و مبتنی د. از نظر وي فقط اگر بخواهیم خوشکن متهم می
 هـا  آن ولـی  است بوده همراه یاب حقیقت گروه با بار این شانس، بگوییم توانیم می کنیم نگاه

  .بود نخواهند شریفی هاي انسان هرگز
خواهـد  درنیکی  اگر هر یک از آنان بیاید و خود را در دادگاه وجدانش محاکمه کند، به حال

یافت که درگاه و بیگاه فقدان شواهد کافی، باوري را کسب کـرده و بـدون تردیـد مرتکـب     
  ).ibid: 167( بزرگی شده استخطاي 

 ما معرفتی خطاي لذا ،معرفتی نه است اخالقی کلیفورد ارزیابی که است مشهود خوبی به
)، sinful« )ibid: 172« چـون  تیاعبـار  آرایـی  صـف . بـود  خواهد نیز اخالقی ییخطا همواره

»bounden duty) «ibid: 171،( و »moral word« )ibid: 193( نیـز ایـن ادعـا    ن کلیفورد ودر مت
و بـوده  بـر اخـالق    یمبتنـ کند که مالك وي در پـذیرش بـاور تـا چـه انـدازه       را تقویت می

  .است گیرانه سخت
این تلقی  باور، پذیرش در بودن گرا وظیفه و گرا قرنیه بر کلیفورد پافشاري اندازه این گاه

 مصـائبی  و هـا  تلواسـه  ترجمـان وجوگري افراطـی،   سازد که این جست را به ذهن متبادر می
 سـاخته  بـدبین  باوري هر به و کشیده بند به پیرامون جهان آزارهاي ةچنبر در را او که است
 مهـم  چه آن وي براي که دکن می اثبات را مهم این کلیفورد نظر دقت و هوشمندي اما. است
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 طـاعونی  همچـون  کـه  زودبـاوري  از تا کوشد می او. باور خود نه است باور خاستگاه است
کـه در   آن بـی  ،برسـد  کافی استدالل امن ۀنقط به کند آلوده را شهر ۀهم تواند می الشیوع سریع

  این مسیر به نوعی خودآزاري مبتال باشد.
 فقـط کشـد. او   مـی  یراستو  ها گزارهعزیمت دیدگاه کلیفورد پلی است که او میان  ۀنقط

و حقوق معرفتـی هـر    بر دالیل کافی را شرط عمل به تعهدات پذیرش باورهاي پایه و مبتنی
  ؛شمارد انسانی می

 خـود  بـاور  اصـالت  از خویش حمیت تمام با که دارند را نیکو يبرخورد شایستگی افرادي
 خـود  بـه  را طرحـی  و باشـد  یافتـه  ابتنـا  حجت بی و نادرست دلیل بر مبادا تا ندکن پاسداري

  ).Clifford, 1897: 183شود (ن پیراسته هرگز که بپذیرد

د ایـن اسـت کـه    کرمهم دیگري که در بررسی دیدگاه کلیفورد باید به آن توجه  موضوع
 ۀشاهد عقالنی، رسـالت همـ   پایه و بی وجوگري و طغیان در برابر باورهاي بی رسالت جست

شـدت تخطئـه    بهرا  خاص اي آحاد بشر است. او اختصاص انتخاب اصلح به طبقه یا جامعه
عصرها  ۀکلیفورد انسان طاغی در برابر باورهاي نادرست، انسان هم ۀکند. در نظام اندیش می

هـاي   عرصـه  ،هاست. این انسان گاهی گمنام و گاهی چون سـرداري شـناخته شـده    و زمان
طلـب فهـم و کنکـاش را از     ۀتواند وظیفـ  نوردد و هیچ عذري نمی وجوگري را درمی جست
  .بردارد انسان نیا دوش

 و نـامیم  می »عامیانه زودباوري« را آن که دارد موضعی با ريآشکا تنافر و تقابل مهم این
  ؛یمدان نمی مذموم عواممیان  در را آن وجود

بـودن و   اي عمـومی اسـت و عـوام    وظیفـه پذیرش باور درست،  برايوجو  و جست کنکاش
  ).Clifford, 1901: 171( دارد نمیبار سنگین انتخاب باور نستوه را از دوش او بر ،گمنامی فرد

 

  مخالف و موافق هاي رهیافت در کلیفورد معیار شناسی جریان. 4
اش، در  رغم موضوع صریح و ساده باید این رهیافت را علی کلیفورد، يفکرکشف تبار  براي

 وجـو  جسـت  او از بعـد  و قبل فیلسوفان برخی ةپیچید کالمی بافت و غامض ۀکالف اندیش
 پـس  یعنی هفدهم تا پانزدهم قرن ۀفاصل در تفکر، این مشابه هاي روایت یابی در ریشه. کرد

و  ،)1704 - 1632)، جــان الك (1650 - 1596چــون دکــارت ( بــا کســانی هــم رنســانس، از
چند در ایـن میـان از تـالش افـرادي نظیـر      هر .شویم می رو روبه) 1716 - 1646نیتس ( الیب
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مالت عقالنـی  أوجود تکید بر أتوان نام برد که با ت نیز می )Chisholm( و چیزم )Sosaسا (سو
 شناسـی معرفـی کردنـد    اخـالق را تـابلوي معرفـت    ،گرایانه در پذیرش باور و نگاهی تحول

)Pojman, 1999: 236-240.(  
انجـام وظـایف   «چه دکارت تحت عنـوان   آن بگوییم اگر باشد شده ادا مطلب حق شاید
ـ    )،Chignnell, 2005: 3-8(از آن نام برده است  »معرفتی  ير آرادثیر خـویش را  أبـه نـوعی ت

. امـا در ایـن میـان    سـاخت داران دکـارت   کلیفورد گذارد و او را به نحوي یکـی از میـراث  
د. مجموعه نوشتارهاي کرتري را ترسیم  مهمدار جان الك نقش  هاي علمی دقیق و دامنه تالش

) An Essay Concerning Human Understanding( جستاري در باب فهم بشروي در کتاب 
داشت حقوق معرفتـی خـود بـوده و در     ظف به پاسؤاین اصل مهم است که ما م گیرپی

خـواهیم بـود.    )blame( و نکـوهش  )disapprobation( غیر این صورت الیق طردشـدن 
  .)440 - 439: 1381(الك، 
 طـرح  آن، بـا  موافـق  و ،عقـل  مخـالف  عقـل،  متعالی ۀدست سه به قضایا بندي دسته با او

  ؛اندازد درمی گوناگون باورهاي پذیرش از را جامعی
اگـر   ،»محال است، پس من به آن ایمان خواهم داشـت  مسئلهچون این «گفته شود  چه چنان

 بـه  دینـی  دادگی دل و هیجان و شوق نوعی را آن توان می شود گفته منشی نیک انسان توسط
 شاخصـی  و پایـه  چنـین  اسـاس  بـر  را خویش دین بخواهند آحاد چه چنان ولی آورد شمار

  .)447 :(همان شد خواهد پدیدار بدي بسیار مبناي ،نمایند انتخاب

عقلـــی در  )requirement( و شـــرایط )obligation( الـــزام ،)duty( از تکلیـــف ســـخن
نیـز قابـل رهگیـري     )Blanshard( و بالنشـارد  )Scriven( اسـکریون  ،)Mill( گفتارهاي میل

نشین ساختن خطاي معرفتـی بـا خطـاي     عمل خویش را با هم ۀچراکه آنان نیز برنام ،است
  .کردنداخالقی تدوین 

 دار پـرچم  البتـه  و ویتگنشـتاین  و ،گادامر پالنتینگا، چون هم فیلسوفانی تفکر میان این در
قرین نبوده و حتی آن را نوعی تسـلیم   کلیفورد، ةاید با) 1910 - 1842( جیمز یعنی تفکر این

). از نظـر ایـن دسـته از فیلسـوفان در دنیـاي      1381پالنتینگا،  ←( اند و سرسپردگی پنداشته
 بـا  مانـد و  باقی مـی تر  کممجالی  ،براي شکوفایی عشق و ایمان ،هاي عقلی مرعوب استدالل
د شخواهد مجال فراهم براي باورهاي آزمایشگاهی  فقط ،هاي چنین دنیایی تمسک به آموزه

)Plantinga, 1993: 25.(  
گادامر و چون  هم یخواه است که چنین رویکردي با دیدگاه فیلسوفان تحولطبیعی  البته
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کالمی و محتوایی نداشته باشد. اما این برانگیختگی مخالف را بـه  خوانی  همویتگنشتاین نیز 
 نگـا یپالنت دیـدگاه  در تـوان  مـی از همه  شیبها  ها و تبصره آیینصورتی مشهود و سرشار از 

  .دوجو کر جست
 ۀبه نام وظیفاي  وظیفهبه  توجه فورد،یاز منتقدان کل یکیبه عنوان  زین مزیج گر،ید يسو از
). و James, 1993: 556( دهـد   یمـ  قرار توجه مورد معرفتی حقوق داشت پاس براي راعملی 

هـاي   اسـتدالل به جنگ باقی و کافی بـودن همیشـگی   گرایانه  اي عمل جبههلذا او با انتخاب 
  .رود میعقلی 

 را خـویش  مباحـث  عمدة) the will to belive( »باور به معطوف ارادة« وارة طرح با جیمز
 نحـوي  بـه  را خـویش  مباحـث  البته و ساخت استوار دینی باورهاي بر پراگماتیسم، افق در

  .آورد شمار به فوردیکل الجملۀ فی و بخشی مخالفان از یکی را او توان می که کرد بندي دسته
 

  کلیفورد ي) در آراthe duty of inquiry» (وجو جست ۀوظیف«معیار  بازخوانی. 5
 دنیـاي  از را انسـان  خواهـد  می خویش گمان به وجو جست ۀوظیف معیار معرفی در کلیفورد
 تفحـص  بـه  او فراخوانی با و کشد بیرون نادرست باورهاي پذیرش آلود رخوت و محبوس
  .شود رهنمون رستگاري و گشایش سوي بهو پویا در پذیرش باورهاي معقول،  سازنده
 حقیقـت،  جوینـدگان  بسان باید وجوگري جست مرحلۀ در ها انسان همۀ کلیفورد نظر از
فقط  وقایع، هاي زنجیره در تر افزون تعمق با و کنند پیراسته خطا باورهاي از را خویش ذهن

  .بپذیرندرا  کند میعقل به آن حکم چه  آن
نشـان  خـوبی   بـه  ،»بـاور  اخـالق « اثرگـذار  متن از بخش این در کلیفورد ساختمند کالم

اگر : «که اینو آن داند  میبر خود فرض  »کنکاش ۀوظیف«کلی را در اي  قاعدهکه وي دهد  می
  ».بهتر از این است که در انبوهی از باورهاي غلط سردرگم باشم ،باوري نداشته باشم

 است علت همین به و شمارد می انسانی منزلت داشت پاس شرط را وجو جست کلیفورد
 جمالتـی  در را سـلوکی  و داشـت  پـاس  چنـین  بـه  عشق وي نوشتۀ از هایی بخش در ما که

  .بینیم میهویدا  عاطفی، غناي و تغزل از سرشار
 اهمالی ترین کوچک از و است وجوگري جست مدرسۀ گیر سخت ناظم او حال عین در

 را بـودن  گونه این و نیست گرا نتیجه و سودگرا وجه چیه به باور پذیرش در او. گذرد نمی نیز
  .داند می توحش به بازگشت و بزرگ خیانتی
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به امـور نادرسـتی    جامعه این افراد که نیست این فقط است گرفته دربر را جامعه که خطري
کننـد زودبـاور باشـند و     اند، بلکه این است که افـراد آن جامعـه عـادت مـی     کردهاعتقاد پیدا 

وجو را فراموش کنند. درایـن صـورت آنـان بـه قعـر تـوحش بازگشـت داده         جست ۀوظیف
  ).Cilifford, 1901: 174(اند  شده

به نقش مهم باورها در اصـالح   ،وجوگري دیگري از معیار جست ۀنمون ۀدر ارائ کلیفورد
تواند  میباور ما  نیتر کوچکباور بر این اعتقاد است که  ۀ. او با ترسیم شبکپردازد میاجتماعی 

که سازد  میاجتماعمان داشته باشد. او ما را به این مهم متوجه  دراثري به بزرگی یک تحول 
باورهـاي جدیـدي بـه ایـن     شدن  اضافهو با کنیم  میما در سرزمین باورهایمان زندگی  ۀهم

و این مهمـان  آرایند  میخویش را با طرح دیگري  ۀخانه و کاشان قبلیساکنان  ۀهم ،سرزمین
ثیر بـاور جدیـد غافـل بـود.     أنباید از ت هرگز لذا. سازد میسرزمین را دگرگون  ۀهموارد  تازه

باوري که مهندسی سرزمین باورها را دگرگون ساخته و تلون و تنوع جدیدي به آن بخشیده 
  ؛است و بدین سان بسیاري از مقدرات حیات اجتماعی را نیز با تغییر مواجه خواهد ساخت

چراکه این باور اسـتعداد و آمـادگی    ست،یناهمیت  گاه بی وچک، هیچباوري، هر چقدر ک هر
تر کرده و با چنین کاري باورهاي دیگر ما را  ما را براي پذیرش باورهاي مشابه خویش بیش

  ).ibid: 169-170(کشاند  میبه ضعف 

 خصـوص  در مـا  رسـالت  ،وجـو  جسـت  ۀمهم دیگر کلیفـورد در اعطـاي وظیفـ    دغدغۀ
 وظیفـۀ  و نشود داشته پاس ما معرفتی حقوق اگر وي نظر به. است یگرد هاي نسل باورهاي

و فقـط  ایـم   کـرده آینده را مضـمحل  هاي  نسل اندوختۀ همۀ بسپاریم، فراموشی به را تحقیق
. او رعایت حقـوق معرفتـی را   ایم گذاردهمقدار برایشان به میراث  انبانی از خار و خاشاك بی

کند کـه بـا رعایـت حـریم ایـن       کید میأد و تدان ) میawful responsibilityخطیر ( یمسئولیت
. جغرافیـاي حیـات   پیوندنـد  مـی باورهاي درست بـه هـم    ۀها به وسیل انسان ۀهم ،ولیتئمس

اجتماعی در کنار قبول چنین مسـئولیتی اسـت کـه مرزهـاي خـویش را در میـان باورهـاي        
  د.کن این محدوده را باور می ۀو همگستراند  میدرست 

 مجـاز  را حریم این از تخطی اي ذره حتی و باورهاست دنبال به عقل کش خط با مدام او
 و دارد مـی وا نادرسـت  باورهاي پذیرش از گریز به مدام را او پنهان نیرویی گویا. شمارد نمی

  .»کن وجو جست و بگرد بهتر« که دهد می هشدار خویش به دوباره او
 اشـاره  فـورد یکل نظـر  از يگروجـو  جسـت  ۀوظیف نکردن دنبالمشکالت  به میبخواه اگر

  :دیرس میخواه یفهرست نیبه چن م،یکن
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 تعبیر به که کند می تبدیل زودباور موجودي به را انسان وجوگري، جست نداشتن پاس -
  شد؛ خواهد راضی نیرزد، هم پشیزي اگر حتی باوري، هر به کلیفورد

ــردن یــاد از - ــاز و مســئولیت ب ــذیرش بــزرگ امتی  در را جامعــه درســت، باورهــاي پ
 اي عده قراردادي، هاي فرمول مستبدانۀ تارك در یا ساخت خواهد غرق انفعال و سرسپردگی

 آورد؛ درخواهد دیگر اي عده سلطۀ ریز را
اسـت کـه در آن   اي  جامعـه نیاز ببیند،  وجوگري بی اي که خود را از خیر جست جامعه -

 ،چـون بـازي کودکانـه    هـاي افـراد هـم    هـا و واکـنش   کـنش انسان منزلتی نخواهد داشت و 
متظاهرانـه از  هـاي   لفـاظی و زبـانی آکنـده از    ،خواهد بود که القیـدي، ولنگـاري  آمیز  سخره
 بارز آن است.هاي  ویژگی
 

  ) از دیدگاه کلیفوردthe weight of authority» (گري ارزش هدایت«حدود  شناخت. 6
 حـرف  هسـتیم  مجـاز  زمـانی  چـه  مـا  که پردازد می ادعا این طرح به کلیفورد بخش، این در

 روزمـرة  باورهاي مبناي که هست اي اندازه به دیگري سخنان ارزش آیا بپذیریم؟ را دیگري
  گیرد؟ قرار ما

ــت او ــی از علــم (  ۀبس ــتی ( ،)knowledgeفراهم ــدرت تشــخیص   ،)veracityراس و ق
)judymentدر ». حال ارزش کالم دیگـري را بسـنج  «گوید:  گذارد و می ) را پیش روي ما می

گرانـه از زودبـاوري    او طغیـان  ؛کلیفورد گشوده است ة، زبان شکوگري هدایتکشف ارزش 
انـدوه   ۀو همـ کنـد   مـی هاي دیگران شـکوه   معیار حرف گذاري بی عوام در پذیرش و ارزش

کـه  کنـد   مـی د که غرق در خرافـه اسـت و نسـلی را تربیـت     کن میاي  جامعهخویش را نثار 
مشخصی براي انتخاب سره و ناسره ندارد. از نظر وي تا  اریمع وبوده و هیچ مالك رو  دنباله

خویش را بـر  وار  بختکد دروغ، شونگذاري  ارزش ،پذیرش هدف بازمانی که کالم دیگري 
  .بود خواهد جامعه نیا یگمردمان آوار خواهد ساخت و مکر و فریب قرین همیش ۀسر هم
 بـارة مـل در أدیگري و تهاي  حرفها میان شنیدن  بسیاري از انسان يبرافورد نظر کلی از

 هـا  انسـان  اغلـب  لـذا  و دارد وجود رانش و گسیختگی نوعی ها آنبودن  نادرستدرست و 
  .بخش رستگاري هویتی با نه و اند شنیده بخش تسلی رویکردي با را دیگري هاي حرف
هرگز به صورت کلی و در مقابل هر سخن و گفتـاري   ،گري در تکریم ارزش هدایت او

علـم، راسـتی و    ۀگان هاي سه . بلکه او کسب ویژگیتابد نمیزبان دیگري گفته شود، بر باکه 
معـدود  اي  عده فقطپندارد که  میفرسا  طاقترا آن قدر سخت و  ،قدرت تشخیص و داوري
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یرش باورهـاي درسـت و کشـف    پـذ  نۀیاین توانایی را خواهند داشت که در زمها  انساناز 
هاي کلیفورد را در رصد ارزش  توان مضمون شاخص سایرین باشند. میگر  هدایت ،حقیقت
  د:کربندي  به صورت زیر دستهگري  هدایت
  
 دشوبه ادعاي سودمندي مورد پذیرش واقع  تغییر و قانونی نباید صرفاً هر 1.6
است. کلیفورد گري  هدایتصداقت در تعیین ارزش  ۀتر ناظر به شاخص استدالل بیش این

آورد هرگز به دنبال ایجاد شرایط تام و کامل  هر چند وقتی سخن از صداقت به میان می
محتاطانه  بسیارصدق اخالقی، هاي  ریزي بنیان پیاو در  نیست،مطابقت یا صدق خبري 

بر  مبنیي که تبلیغاتی توان به پذیرش هر قانون و تغییر عمل کرده است. از نظر وي نمی
 بهآن را دارد، گردن نهاد. کلیفورد بودن  نیکشده است یا فردي ادعاي  آن بودنسودمند

 بهتري تغییرات یا قوانین منتظر اگر مردم از اي عده نظر از کهمعترض است  دگاهید نیا
 است آن درست رفتار که صورتی در. بدهیم دست از نیز را ها همین است ممکن باشیم

  عقیدة چنین اساس بر. درنوردیم تر بیش و تر بیش روشنایی امید به را ها تاریکی همواره که
 اي نسخه عنوان به را خویش هاي داشته تا کوشند می دروغ رواج با اي عده که است پوچی
 که گونه آن را ها آن باورهاي طریق این از و دهند ارائه عوام به کامل، درمانی براي کامل

  .بسازند خواهند می
  
  است نشده اعطا کسی به الساعه خلق باوري هیچ 2.6

. از نظـر  گیـرد  میت ئتوجه کلیفورد به معیار داوري در گزینش باور درست از این قاعده نش
درستی یا نادرستی بـاوري بـا هـدف     ةاین قابلیت را داشته باشد و دربارتواند  میوي کسی 

 ۀدیگران اظهـار نظـر کنـد کـه خـود بـا رعایـت همـ         جانبمورد پذیرش قرارگرفتن آن از 
مقدمات و استنتاجات الزم، آن باور را کسب کرده باشد. لـذا وي سـخن افـرادي را کـه از     

خویش را به عنـوان بـاور اصـیل بـه دیگـران عرضـه        ۀخواست دلباورهاي  ،ارادگی بیروي 
و خطاهاي مسـتهلک و  ها  مغالطهدي در دام افراچراکه چنین  کند، یح میبشدت تق کنند به می

  د داشت.نخویش سردرگم بوده و هرگز ارزش مرجعیت نخواه ةفرسود
 گیـرد  می کار به خویش تردیدهاي سرکوب براي را خود بررسی نتایج(مستبدانه)  که فردي

را شکسـته اسـت و هرگـز    هـا   حرمـت کارانه  گناهد، شو دیگران نیز می وجوي جست مانع و
  ).ibid: 198( کند(خطاي بزرگ) او را محو تواند  نمیکسی 
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 پایـان  بی تسلسلی در او تا شود نمی پیشکش فردي به باوري هیچ گاه هیچ وي نظر از لذا
 کسـی  فقـط  و فرساسـت  طاقـت  و سـخت  بـاور  کسـب . ببخشد دیگري و دیگري به را آن
 و تفحص و وجو جست با خود که باشد موفق دیگران به درست باوري اعطاي در تواند می

  را کسب کرده باشد. آن الزم، شرایط همۀ احراز
  
 باشد آگاه چیز همه به که ندارد وجود فردي هیچ 3.6

است و تالش براي فهم حقیقت گري  هدایتدانش یکی از بارزترین شرایط احراز ارزش 
. اسـت  معرفتـی  حقـوق  ترین مهمالبته بخشی از حقیقت که در توان ماست، یکی از  ،و

 دیگـران  زودبـاوري  از استفاده سوء با که رود میدر این بخش به سراغ افرادي  کلیفورد
 از آکنـده  را بـاور  شـبکۀ  غلط، باورهاي رسوخ با و داده نشان چیز همه به آگاه را خود

 باور پذیرش در هیجان و زودباوري مخالف همواره دانش. کنند می انحرافات و ها خرافه
 لذا و کند می اعطا انسان به را حقیقت کسب براي شکیبایی و فراست قدرت دانش است؛

 شرایط همۀ رصد و هوشمندي با تا است برخوردار فرصت این از همواره دانش جویندة
گري بدون  دست بزند. دانش ستون مرجعیت است و هدایتها  بهترینبه انتخاب  موجود،

آن عقیم و راهنمایی به سوي ضاللت خواهد بود. از سوي دیگـر باورهـاي درسـت در    
از علم بی بهره است هرگز راهی به سـوي انتخـاب   که  آنو نشینند  میدامان علم به بار 

  باورهاي شایسته نخواهد یافت.
  

در ) کلیفـورد و جایگـاه آن   the limits of inference( »بررسـی  حـدود « معیار. 7
  پذیرش باور

 از بررسـی  مرزهـاي  ؛»اسـت  من وجوي جست براي کران بی دنیایی دارد وجود چه آن همۀ«
 اخالقـی  دالیـل  بـه  مـن  که معنا بدین. هستند مشهود خوبی به جمله این در کلیفورد دیدگاه

 تـا  کـنم  وجـو  جسـت  قـدر  آن هـا  بهتـرین  انتخاب و باورها سنجش براي که هستم ظفوم
برساند. حدود بررسی  مطمئن باوري به مرا من، علمی کوشش و تفحص و تحقیق سرانجام
وجو  وجوگري است و در گام دوم عمق این جست جستهاي  حریم ةکنند بیاناول  ۀدر وهل

  .کند میو کنکاش را مشخص 
 عمـل  عرصـۀ  بـه  وجـوگري  جسـت  انجام و آغاز براي کلیفورد که حریمی چند هر
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 اسـت  انسـان  این نهایت در وي نظر از فرساست، طاقت و انتها، بی فراخ، کند یم یمعرف
 کـرده  اکتسـاب  کـه  درسـتی  باورهـاي  به و دارد چه آن به طریق، طی این از شادمان که

. دهـد  قـرار  بشـریت  آحـاد  همۀ براي سنگی گران هدیۀ را آن تواند می و کند می افتخار
 تهـیج  بـه  شناسـانه  روان ترغیـب  نوعی با تا کوشد می »بررسیحدود « معیار در کلیفورد

دنیایی را به تصویر بکشد که در پی این  گوناگون، هاي نغزپردازي با و بپردازد ها  انسان
  همه کوشش، رخ نموده است.

 فـراهم  انصـاف  سر از تحقیقی با و یافته اتکا صادق باوري بر اگر) انتخاب(قدرت  احساس
 ارزشـمند  نیز دیگران براي که داریم مشترکی باورهاي کنیم احساس توانیم می ما باشد، شده
 قـوي  و ایمـن  و ایـم  آموختـه  رازهـایی  کـه  ایـن  سببشادمان باشیم نه به  میتوان می و است
امـا نـه فقـط     ایم؛ گرفته قوت ایم، یافته دست جهان مرزهاي به که علت این به بلکه. ایم شده

 ).ibid: 172هاي آن ( داشتهبشریت و  ۀبراي خودمان بلکه به نام هم

 از دهـیم،  دسـت  بـه  »چـه وجـود دارد   آن ۀهم«تري از عبارت  بخواهیم تفسیر دقیقاگر 
  :بود خواهیم ناگزیر مهم عامل سه بررسی
  
  استوجو  محمل فراهمی براي جستجا  همه 1.7

 ۀگري منحصر به موقعیت جغرافیایی خاصی نیست و براي حفظ مرزهاي شـبک وجو جست
محدودیت مکانی در معیار  نبودمرزهاي جهان را درنوردید.  ۀباور از باورهاي خطا، باید هم

ـ     ترین مهمیکی از » حدود بررسی« کلیفـورد   ۀنکاتی است کـه اغلـب در محتواشناسـی مقال
ـ ناد  اغلــب بـاور،  مســئلۀهـاي فلسـفی کلیفــورد در خصـوص     شـود. نگــره  مــی گرفتـه  دهی

  .آورند می راهمف باور مقتدرانۀ درك براي را اي عرصه و نیستند بردار محدودیت
اگر کسی خود را به زحمت شناخت نیندازد و بـراي رسـیدن بـه     کهاو عقیده دارد 

وجو بپردازد، حقیقتی عایدش نخواهد  به جست ت،یهو یباي  محدودهمعقول، در  ةگزار
تواند مـانع کشـف حقیقـت باشـد      جغرافیایی نمی يها تیمحدود ،د. از نظر کلیفوردش
)Audi, 1998 ←.(  

 آمـدن  وجـود  بهخود سبب  حقیقت، وجوي جست براي تازه هاي مکان کشف به رغبت
ـ   هـاي تـازه   و البته این تمایل رنج شود یی تازه براي انسان مینیازها او تحمیـل   راي را نیـز ب

تر دست یابـد،   خواهد کرد. اما در نهایت او توانسته است به موهبت کوشش براي فهم بیش
  .نشود زیندرستی  ةگزار هیچبه کشف  موفقحتی اگر در این مسیر 
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وجـو بهتـرین را    چه وجـود دارد، بـا تفحـص و جسـت     آن ۀباید از میان هم 2.7
  انتخاب کرد

ترین  اهمیت بینباید از  علت. به همین باشد خفته گزاره ترین اهمیت بی دل در حقیقت شاید
 مرحلۀ در که این آن و است تري بیش مفهومی گشایش نیازمند مسئلهغافل شد. این ها  آن

 نظر از را هایی گزاره و کرد کوچک خودخواسته را بررسی محدودة نباید هرگز انتخاب، اول
 شرایط همۀ که شود گذاشته ارکن است ممکن گزاره کی یدر صورت فقط. داشت دور

  ).Feldman, 2002: 68( شود احراز آن دربارة نادرستی و درستی
 ها گزاره عقالنی غیر اضافۀ و حذف هرگونه با کلیفورد که گفت توان می کلی طور به

 او نظر از. است شده لئقا باورها شبکۀ براي او که است حرمتی دلیل به این و است مخالف
 هاي استدالل اساس بر باید آن در اي اضافه و حذف هرگونه و دارد منزلت باورها شبکۀ
 دارد وجود چه آن همۀ میان از تا بود خواهیم ظفوم ما همواره لذا. گیرد صورت عقلی

شخصی و  يبا آراکه  اینبه دلیل  اي را صرفاً دست به انتخاب بزنیم و هرگز نباید گزاره
  م.یکنندارد، حذف و تعدیل خوانی  همتمایالت ما 

  
  وجوگري است جست يبرا یهر زمانی فرصت مناسب 3.7
 و نیسـت  خاصی زمانی بازة به محدود که است این وجوگري جست مصادیق از دیگر یکی
پاس نـدارد.   ،»است گذشته زمان« واهی دلیل با را کنکاش و فهم حق تواند نمی انسانی هیچ
کشف حقیقت و حدود بررسی تابع هیچ زمان خاصی نیست به دو معنـا اسـت: اول   که  این
ها آمیخته با حقیقت و دروغ هستند و این ماییم که باید باور  زمان ۀاز نظر کلیفورد همکه  این

دوم این قرینه آن اسـت   معناي ؛)← Long, 2008خویش بیرون بکشیم ( ۀرست را از زماند
 آینـده  هـاي  عرصهو ها  زمانثیر آن در أکه اگر ما باور درستی را در عصر خویش پیدا کنیم ت

 غلـط  و درسـت  باورهـاي  خـود  از پیش هاي  زمان از نیز ما که چنان. بود خواهد مشهود نیز
 کیفی و یکم معناي دو کلیفورد، »بررسیحدود « در زمان مفهوم لذا. داریم یادگار به بسیاري

 کـه  حقیقـت،  کشف زمانمندنبودن مفهوم دوم معناي بر وي که است مشهود خوبی به و دارد
  .است داشته تري بیش تأکید است کیفی معناي همان

مشترکی است که از زمانی بـه زمـان دیگـر     ۀتفکر ما، سرمای ةهاي ما و شیو ما، تعلق کلمات
آن را در بهـایی   گرانشود، دارایی است که هر نسلی به شکل امانت  منتقل شده و تکمیل می
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بخشـد   مـی بعد از خود  ۀشده به زمان گیرد و به صورتی پیرایش شده و توسعه داده اختیار می
)Cilifford, 1901: 169.( 

  
  آن فراموشی یا معرفتی حقوق داشت پاس کلیفورد، معیارهاي. 8

خویش باورهـایش را   ةکشد که با اراد یمافراطی کلیفورد، انسانی را به تصویري گرایی  اراده
غیر ارادي به ساحت ذهن او وارد شده باشند، باز  حتی اگر این باورها کامالً ،کند میانتخاب 

تـوان   مـی کلـی   یمفهـوم . لـذا در  ندیگز یبرم را یکی ،پذیرش و طرد آن انیماین اوست که 
 سـنجش  و پیگیـري  قابل عقالنی و معرفتی حوزة دو در فقطکید معیارهاي کلیفورد أگفت ت

 هـاي  حـوزه  از بسـیاري  آن تبـع  بـه  و شناسی معرفت حوزة در اندیشیدن گونه این. اما است
  داشت؟ خواهد رهاوردهایی چه اجتماعی حیات

 را غیور و شکیبا، مصمم، انسانی که است معیارهایی باور، پذیرش در کلیفورد معیارهاي
 رعایـت  بـر  وي تأکید و کلیفورد دیدگاه کلی بندي صورت. است داده قرار خویش مخاطب
بـه دروغ و  نشـدن   راضـی ها بـودن و   شود تا همواره بهترین سبب می انسان، معرفتی حقوق
  د.دهسنگ بناي هویت معرفتی انسان قرار  رامضاعف، باوري  خوش
 استوار کافی ادلۀ بر را باورهایمان که کند می حکم همواره ما معرفتی الزام دیگر سوي از
دارد. اما این دیدگاه بـا   يادیز اریبسخوانی  هم کلیفورد، فلسفی رسالت با مهم این و سازیم

  نظري و عملی مواجه است:هاي  حوزهچند چالش عمده در 
  
  است مایی و من بینی جهان از فارغ 1.8

 کـه  است الذهنی خالی انسان کند، می دعوت درست، باورهاي پذیرش به کلیفورد که انسانی
 بـه  انسـان  ایـن  اعتقـادي  نظـام  گویی. ندارد بینی جهان حتی و هدف، آرزو، آرمان، دغدغه،
 بـه  فرضـی  پیش هرگونه از فارغ و خالص موضوع یک در را او که است یافته سامان نحوي

 متحـول  عقـل  بـا  را خـویش  باورهاي نظام خواهد  می وي از و کند می دعوت آگاهی و فهم
البالی  فارغ أمبد عادي، اوضاع در توان نمی هرگز که پیداست خوبی به عمل حوزة در اما. کند

  معرفت خویش قرار داد. مبنايرا مشخص کرد و 
کـردن   فرامـوش اسـت،  رو  روبـه که دیدگاه کلیفورد بـا آن  هایی  چالش ترین مهم از یکی

 روشـن  را مسـئله ایـن  خـوبی   بـه بتواند بینی  جهان ۀاست. شاید اطالق کلم يفردبینی  جهان
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 و فرهنگـی،  اجتمـاعی،  عوامـل  حتـی  و هـا،  خلقها،  ها، انگیزه با احساس فردي هر که سازد
 شکل موجود یک عنوان به را او نحوي به عوامل این همۀ و کند می زندگی اي ویژه عقیدتی

 مجمـوع  نقش از دینبا قطعاً آدمی، چنین انتخاب نحوة براي ییها مالك نییتع در لذا. اند داده
  .بود غافلاش  هاي معرفتی  ریزي بنیان در پی عوامل این

  
  رسد می بست بن به دینی ایمان حوزة در و است گري الادري رویکردي 2.8

ـ ا در فورد،یکل دگاهید بر ییمحتوا و يساختار يها لیتحل نیتر عمده  رصـد  قابـل  حـوزه  نی
 يارهـا یمع يریگ اندازه دنبال به هم باز ینید مانیا حوزة در فوردیکل یمعرفت کش خط. است
  .زندیاویب سنجش دامان به آن اساس بر هم را ینید باور تا هستند باور يبرا هیپا واقعاً

 از را مـا  مـان  یمعرفتـ  فیوظـا  گوشـزدکردن  با دوباره فورد،یکل زین ینید مانیا حوزة در
  .دارد یم حذر بر اش پرداخته و ساخته اریمع گرفتن نظر در بدون يباور هر رشیپذ

ـ ید مـان یا حوزة در فوردیکل یمعرفت ساختار گفت توان یم تئجر به  يهـا  آمـوزه  بـا  ،ین
  .است تر قیدق شناخت البته و نقد قابل یخوب به حوزه نیا در نگایپالنت

 بـه  و هیـ توج« دیگشـا  یم ما يرو به گونه نیا موضوع نیا در را شیخو شاهراه نگایپالنت
 و خـوب  زیـ چ هیـ توج. سـت ین نیتضم الزم شرط انهیگرا فهیوظ هیتوج کلمه درست يمعنا

 ).Plantinga: 1993: 45( »یکاف نه و است الزم نه نیتضم يبرا اما. است يارزشمند
 یدگاهید نییتب به حوزه نیا عمدة اشکال دو انیب با یفلسف يا واره طرح در نگایپالنت

 ,Plantinga( بوده اسـت  ینیکالوـ  ناسیآن آکوئ ۀیگفت ساختار اول توان یم که پردازد یم

در  ییو وجـود باورهـا   یچـون خودارجـاع   هـم  یص مهمـ ینقا انی). او با ب170-173 :2000
بـاور را   هیتوج ستند،ین یسنت انیمبناگرا ياز الگوها کی چیهبا  نیکه قر یمعرفت يساختارها

معرفـت   ۀبـاور را الزمـ   نیمتضـ  نگای. پالنتکند یمخود فرد آغاز  یبا رجوع به ساختار معرفت
. از کند یمعرصه قلمداد  نیا یشگیهم يرا خطا يفوردیکل يآن به معنا هیو لذا توج داند یم

 نیتضـم  یو الـزام اسـت و شـرط الزم و کـاف     فـه یمربـوط بـه وظ   يا مسئله هیتوج ينظر و
)Plantinga, 1993: 5-29هرگـز   یسـنت  ییمبنـاگرا  یو به طـور کلـ   يفوردیکل يارهای). اما مع

  .ابندیدست  یقیمهم به توف ۀدو شاخص نیاساختن  منسجمدر اند  نتوانسته
 نیدر ا نیو کالو اسینئخود به طرح آکو دارساختن وامبا  نگایکه ذکر شد پالنتگونه  همان

ـ ن يو بـرا رود  یمـ ) sensus divinitatis( یاشناسـ حس خد یباره به سراغ وجود درون بـه   لی
 يارهـا یخـدا، مع  دربارة ریگ همهو  یعیطب یآگاه یبر وجود نوع يساز لیدلبا  ،ینید یمعرفت
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بلکـه   ،اسـتدالل کـه هرگـز    ،سازد، و آن را یمواجه م يباره را با چالش جد نیدر ا فوردیکل
  ).Plantinga, 2000: 177(نامد  یب مآمکتاتوریدو  لیدل یبکالم  ینوع

 کند یم تالش ینید يباورها هیتوج از خود انۀیگرا فهیوظ و يهنجار برداشتبا  نگایپالنت
 فوردیکل اریمع که کند استدالل و دهد نشان را باور صحت و يارزشمند اریمع بودن ناقص تا

  ).142: 1381 نگا،ی(پالنت ستین هیپا واقعاً يباورها تمام جامع
حصـول   يدارند که بـرا  نیفرد تضم يبرا يا به گونه ینید يکند باورها یاستدالل م لذا

ـ  فوردیچون کل هم نگایپالنت ینید يند. در بحث باورهاهست یو واف یمعرفت کاف  ۀدر دام چال
مـا   يبـرا  ییکـه از آن باورهـا  کند  یممولد باور استقبال  يروین یبلکه از نوعافتد  ینم اریمع

را از  فـورد یکل يهـا  بافتـه همۀ  گونه نیادارند. او  زین نیتضم طیشرا که اتفاقاًشوند  یممتولد 
  .داند یمن ممکبه خداوند را  یعیو معرفت طبگلسد  یمهم 

 یشناسـ  معرفـت  طیشـرا  یدارشناسیپد عرصه، نیا در انهیگرا واقع يکردیرو با نگایپالنت
 طیشرا نیا همۀ یدارشناسیپد« داند؛ یم يگر پژوهش ازمندین و دشوار اریبس را شده اصالح

 نیچنـ  وجود به توانم یم جا نیا در فقط من. دارد فراوان کار به ازین دست، نیا از یطیشرا و
  ).61: همان( »کنم اشاره یطیشرا

 يو نظر از که گفت توان یم ینید يباورها حوزة در نگایپالنت يفکر ساختار به تیعنا با
 در فـورد یکل شاخص يرأ چندهر  است، نشناخته یخوب به را انسان یمعرفت دستگاه فوردیکل

ـ ا لـذا  و سـت ین یاسـتدالل  چیه متضمن یعلن صورت به ینید يباورها هیتوج  شـناخت  نی
 انسـان  درون در يا قـوه  خـالق  نگـا یپالنت چراکه. دینام توان یم زین يفطر یشناخت را یدرون

ـ د لـذا  و بسـازد  مـا  يبـرا  خدامورد  در ییباورها تواند یم که خداست شناخت يبرا  دگاهی
  .ندارد مناسب یگاهیجا یشناس معرفت حوزة در نگایپالنت

خواهد  دیمف زین مزیج شۀیبه اند یرجوع کوتاه فورد،یکل يارهایوجه از مع نینقد ا يبرا
است و افرادي نظیر ویـن   يا با اشکاالت عمده نیعرصه قر نیدر ا يو دگاهیبود. هرچند د

نماهایی اسـتدالل جیمـز را بـا اشـکالت اساسـی       ها و تناقص رایت و یاندل با طرح پرسش
  ).140 - 130: 1386یاندل،  ؛162 - 150: 1385(وین رایت، اند  رو ساخته روبه

 پویـا،  کـه  هـایی  گـزاره . اسـت  کـرده  فراموش را »بکر هاي گزاره« کلیفورد جیمز، نظر از
خداونـد  «مثـل  اي  گـزاره ند. هسـت ) momentousو حیاتی و خطیر ( ،)forced( ناپذیر اجتناب

ین نوع است و باور به خدا حتی در فرض نداشتن هـیچ دلیـل و برهـانی    هماز » وجود دارد
  معقول است و منافاتی با حقوق معرفتی انسان خداپرست ندارد. نیز کامالً
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کدام از دو طـرف ایـن قضـیه     که دلیل قطعی براي هیچ ،یا نبودن خداوند بودن مزینظر ج از
بخواهـد ایـن حـق را دارد کـه بـه سـبب        کسچنان اهمیتی دارد که هر  ،کرد ائهارتوان  نمی

و منتظـر  مانـدن   شـکاك تـوانیم بـا    وجود خداوند در زندگی خویش خطر نمایـد. مـا نمـی   
 ).125: 1372از موضوع طفره برویم (هیک،  ،بودنتر  بیشروشنایی 

 ایـن  اصول اطالق و کند می رجوع ردکلیفو ایدة به بکر، غیر هاي گزاره دربارة جیمز البته
بکـر  هـاي   گزینه ةدربار گوید می لذا و داند می اطالق قابل ها آن سنجی صحت دربارة را ایده

  معطوف به اراده اتخاذ کرد. یباید تصمیم
 حیـاتی  و مهم بسیار هم افتادن خطا به خطر با حتی حقیقت وجوي جست جیمز نظر از
 حصول قابل ایمان اساس بر را حقیقت نیز آکوئیناس چون فیلسوفانی جیمز بر عالوه. است

 یـابی  حقیقـت  هـم  جیمـز  گیـري  آسان که شد غافل مهم نکتۀ این ذکر از نباید البته. دانند می
  .کند می فراهم اوهام محاباي بی جوالن براي را وسیعی مدخل و نیست اصیل

پیگیري مختصـات ایمـان    ۀاین ایراد به رهیافت جیمز چیزي از کاهلی کلیفورد در عرص
چـه بالعینـه    . گویی او در این حوزه خود را از حقیقـت پیراسـته اسـت و آن   کاهد نمیدینی 

 ةگري، به کناري انداخته اسـت. ایـن ایـد    بسان باوري غلط و ممزوج با عامه راوجود دارد، 
به  ما« کند؛ح اي دیگر مطر گونهرا به  مزیاشکال وارد بر کلیفورد و البته جتواند  میآکوئیناس 

» مافوق عقل اسـت از ایـن رو ایمـان داریـم کـه خداونـد آن را وحـی کـرده اسـت         چه  آن
)Aquinas, 1955: I, 9.(  

ـ ید مـان یا عرصۀ در مزیج يها آموزه به تمسک گفت توان یم یکل بحث کی در  بـه  ین
ـ د نقادانـۀ  بسـط  و قـبض  در تواند ینم هرگز شیخو یالحاق راداتیا و یینارسا لیدل  دگاهی
ـ ا در نگـا یپالنت کـرد یرو قیدق شناخت رسد یم نظر به و باشد مؤثر فوردیکل  قابـل  عرصـه  نی

  .بود خواهد تر عرضه
  
  باور پذیرش در بودن عقالنی همچنین و کافی هاي دلیل کفایت حد نبودن واضح 3.8

جـا   همـین همین جاست. دالیل عقلی در «گوید:  ایستد و می کلیفورد در کدام نقطه می معیار
گیـري   اندازهاي براي  درحقیقت هیچ شاخصه ؟»رسد و انسان به باور اصیل میشود  میکامل 

چنـان  کـردن  عمـل  بـه  نیاز گاهی« ندارد؛ وجود کلیفورد الوجود الزمهاي  ی دلیلکیفی و کم 
 »اسـت  اعتقادنداشـتن  هرگـز  از بهتـر  کـردن،  عمـل  براي خطا، اعتقاد یک که است ضروري

)James, 1956: 19.( 
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 درسـتی  بـه  نیـز  خـود  زنـد  می عقلی دالیل از دم کلیفورد وقتی که است اساس همین بر
: دارد کلـی  حکـم  یـک  عرصـه  ایـن  در فقـط  او. چیست دستوري چنین جزئیات داند نمی

 که است چالشی این است؟ یاساس چه بر استداللی چنین کفایت اما. »بپذیر و کناستدالل «
  .است نکرده ارائه آن براي پاسخی کلیفورد

  
  زندگی معناي تضعیف 4.8

ها  گزارهدر انتخاب برخی اش  زندگی ةآید که هر فردي بنا به نوع نگاه و شیو پیش می گاهی
بـه ایـن معنـا کـه برخـی       ؛زند دست می» ترجیح معناگرایانه«به نوعی  ،برخی دیگر يجا به

بتواند دلیل عقلی که  آن بی ،برایش معنابخشند ،ها آنزندگی وي با  سازگاربودنبنا به ها  گزاره
  ها داشته باشد. پذیرش آن يبراقاطعی 

هـا   آنزیرا  ،ایمان داریم اخالقی و منطقی کامالً واعدو ق ،به وجود خود، جهان دوروبرمان ما
بینـیم   نمـی شان به بـراهین عقلـی نیـازي     ر وجدان ما دارند که دربارهدثیرات انکارناپذیري أت
)Bavinck, 1951: 79.( 

شنود یا باورداشتن به  من باور دارم در هر لحظه و هر جا خداوند راز و نیازم را میکه  این
از این نسخ  ،روزي کسی به من هم کمک کند شود می سبب نیازمندي به کردن کمککه  این

برنـده، انسـان را از انقیـاد و    وچون اهرمی جل این باورها و باورهایی از این نوع، هم ؛هستند
 يا قاعده بی يها خوشی دلفقط  ها آنگراي کلیفورد،  بخشد اما در ذهن دلیل رهایی می رکود،
دارد  مـی اي که مرا از رسیدن به برخی حقایق بـاز   قاعده«گوید:  در این باره می مزی. جهستند

 ).Helm, 1999: 244» (نابخردانه استاي  قاعدهو لذا کند  میمعناي زندگی را سلب 
  
 ساحت عمل دربودن  عقیم 5.8

 آن از. اسـت  وارد کلیفـورد  ایـدة  به که دانست ایراداتی همۀ برایند توان می را چالشی چنین
هم به لحاظ ساختاري و هم از منظر کارکردي ارتباط دقیقی بـا مجمـوع    ایده، این که جایی

ـ  اي قطعـاً  حضور و اثرگذاري نتایج چنین ایده ةنحو لذا ،فرد داردهاي  هویت  ةدر حـوز  دبای
 اجرا نحوي به را حداکثري عقالنیت معیارهاي توان می آیا« ؛عملی قابل تدقیق و احصا باشد

 »شـوند؟  قانع عقلی لحاظ به همه که ساخت معلوم چنان را باورها از نظام یک صدق و کرد
 ).75: 1379 دیگران، و(پترسون 
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هاي  گره اییبازگش در دهیا نیاکلیفورد نیست و  ةعمل، محمل فراهمی براي اید ساحت
بـه امیـد لحظـات     فوردیکل افتیرهثر باشد. ؤتواند م کور زندگی در دنیاي واقعی نمی بعضاً

در قالـب حـوادث   ها  واقعیتمستقیم  ۀاما در ارائ ،آید سرشار از درستی و راستی به پیش می
  .ماند میعینی از راه باز 

  
  گیري نتیجه. 9

 اي کلیشه هاي قالب از او گردانی روي در کلیفورد رهیافت هاي ارزش از یکی تردید بدون
 او درونی هاي انگیزش اما. یابد می تجلی اوهام و مجهوالت به تعهد از بودنش فارغ و تفکر

جهانی فاقد انسجام و به دور از عقل عملی را آشکار  ،اش انتزاعی تقریباً مایۀ جان لحاظ به
براي کشف حقیقت و دستیابی بـه  . اما اگر با قضاوتی عجوالنه تالش کلیفورد سازد می

ثمر و مذبوحانه بدانیم، جفاي بزرگی در حق ممارست و بداعت  باور درست را تالشی بی
  .ایم داشتهوي روا 

 انسان معرفتی حقوق تعهدنامۀ درحقیقت ها سردرگمی و تعلقات از پیراسته ذکاوتی با او
هـاي   دریچـه  ناسـره،  از سـره  شـناخت  مسـیر  در گرایانه دلیل و پروا بی و نشاند می بار به را

ناب خویش و دنیـاي   ةمشهود است که او پلی میان ایدخوبی  به. اما گشاید میرا شماري  بی
حقـوق   ازواقعی نسـاخته و تـو گـویی از جهـانی در آن سـوي حیـات بشـري، انسـان را         

. روح بی قرار فهم کلیفورد، جسارت کشف حقیقـت را بـه خـویش    کند میآگاه اش  معرفتی
 .اعطا و جسارت پذیرش برخی حقایق را از خویش سلب کرده است

باورهـاي   ةبه جز چالش بزرگی که در حـوز  ،این رهیافتاخالقی  متما رویکردچند  هر
 بـه  نسـبت دالیـل و شـواهد   بر  مبتنیو بدیل  بیدرحقیقت تحذیري  ،روست دینی با آن روبه

بـه دالیـل    کلیفـورد دالیـل را صـرفاً    امـا  اسـت،  سـرانه  سبک هاي وحرف ها دروغ ،ها خرافه
حـداکثري مواجـه   گرایی  پاسخ عقل هاي بی چالشو لذا با کند  میاي و برهانی منحصر  گزاره

غیـر   رد. در حالی که تاکنون استدالل قابل قبولی در خصوص رجحان دالیل برهانی بشو می
وق معرفتی هر انسانی برهانی در اختیار نداریم. در این استدالل حق با کلیفورد است که حق

کند که وي هرگز نیاز خویش را به استدالل و برهـان در پـذیرش باورهـا از یـاد      ایجاب می
او واقـع   بـه در باور یافتن غافل شده است. گویی اي  گزارهغیر  ۀنبرد، اما کلیفورد از نقش ادل

 خواهد میها  آن ازو این چنین خواند  میمردمان را به پشت پرده فرا  »جان رالز«چون  نیز هم
  .»دارند پاس را خویش معرفتی حقوق و کنند انتخاب؛ گوید میباشند که او  ینآ«که 
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تر به تصویر بکشیم، براي هر  اي متعادل کلیفورد را در زمینه ۀمتهورانهاي  بلندپروازياگر 
  و باورپذیر است. ،جهان او جهانی عینی، قابل وصول ،جویی حقیقتانسان 
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