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  ییمبنا يها گزاره گسترة و ینید یشناس معرفت
  ساخته به یِشناس در معرفت یدگاهید نقد و یبررس

  * یرمضان اله روح

 چکیده
ـ  اعتبـار  رامـون یپ يها بحث را معاصر یِنید ِ یشناس معرفت از يا عمده بخش  ای
 معاصـر  ِ یشناسـ  معرفت در ،یکل  طور به. دهد یم لیتشک ییگرا  لیدل اعتبار عدم
ـ ا شـود  یمـ  گفتـه  کـه  جهت نیا از شود یم دهید ییگرا لیدل رد به یشیگرا  نی

ـ  ياریمع دگاهید ـ توج يبـرا  رانـه یگ سـخت  حـد  از  شیب  در. کنـد  یمـ  وضـع  هی
ـ دل بـه  نسـبت  واکنش نیتر مهم ینید ِ یشناس معرفت  در تـوان  یمـ  را یـی گرا لی
ـ ید يباورها یبرخ شمردن ییمبنا با که دید ساخته به یِشناس معرفت  داشـتن  ین

 ي  نهیزم در را ییگرا لیدل سان نیبد و داند ینم يضرور ها آن يبرا را یکاف لیدل
  .کند یم رد ینید يباورها
ـ ید يباورهـا  کـه  یدگاهید .1: که شد خواهد استدالل نوشتار نیا در  را ین

ـ ا يریپـذ  خرد وةیش به تواند ینم شمارد یم ییمبنا  پاسـخ  را یسـرانگ  خـود  رادی
 ییمبنا باور کی که معنا نیا به ینید باور کی دانستن ییمبنا .2 جه،یدرنت د؛یگو
 را دینـی  باورهـاي  .3 و سـت؛ ین دفـاع  قابل است گرید ِ ییمبنا يباورها کنار در
 دعـويِ  کـل  بـراي  مبنـایی  معنـاي  در :دانسـت  مبنایی دیگر معنایی در توان می

  ).بنیادین شکاکیت رد( حقیقت به شدن نزدیک و شناخت
گرایی، مبناگرایی، ایراد خودسرانگی،  ساخته، دلیل شناسیِ به : معرفتها دواژهیکل
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  مقدمه. 1
ـ یباور شخص را بـا دال  هیتوج ییگرا لیدل ،یکل اریبس یانیب در کـه شـخص دارد مـرتبط     یل
 نکته نیا. کند یپشتبان را آن او لیدال اگر است موجه شخص کی باور معنا، نیا در. کند یم

 جـا  نیا درو  شوند یشناخته م ییگرا لیدل عنوان باکه  است گوناگونی يها دگاهید ۀهم هستۀ
 ۀدر همـ  شیکمـاب  که یکل فیتعر کی بیانبلکه به  گفت، مینخواه سخن ها آن از لیتفص به
ـ ا چنـد و  نیچند تاکنون همچنین. میکن یمشترك است بسنده م گرا لیدل يها دگاهید  بـر  رادی
 خالصـه . میکنـ  یبـازگو نمـ   لیتفصـ  به جا نیا در را ها آن همۀ که است شده وارد ییگرا لیدل

 شـمارند  یباور الزم نمـ  هیتوج يرا برا دردسترسبالفعل و   لیدل داشتن رادهایا یکه برخ این
اما اکنـون   م،یا داشته یلیدال يباور يما قبالً برا شود یم یمثالً گاه ،شده) فراموش لیدل رادی(ا

ـ دل بـه  توسـل  رادهایا از گرید یبرخ 1.میا را فراموش کرده ها آن  هیـ توج داسـتان  همـۀ  را لی
ـ (ا باشـد  آمـده  دسـت  قابـل اعتمـاد بـه    يریکه باور از مس دانند یبلکه الزم م ،دانند ینم  رادی
درنهایـت   و 3.شمارند ینم هیتوج ۀرا اساساً الزم ییجو لیدل رادهایا گرید دستۀ 2).گرا یرونیب

 دها،یام ها، میب همچون لیاز دال ریغ يامور انه،یگرا عمل یدگاهیداز  هم، رادهایا گرید دستۀ
  .دانند یم لیباور دخ هیرا در توج الیو ام

 یِشناسـ  معرفت در توان یم را ینید یِشناس معرفت در ییگرا لیبه دل واکنش نیتر مهم اما
نیاز  را بی ها انگاشتن باورهاي اصلیِ دینی آن ساخته با مبنایی شناسیِ به معرفت 4.دید ساخته به

ـ ن یب وبه دلیل  ازین انگارة کمی بخش در ،شمارد. در این نوشتار نخست از دلیل می از  يازی
ـ ا اساسباورها را بر  یبرخ بودنِ ییمبنا ،و سپس در بخش دوم میکاو یوام را آن  يواکـاو  نی

 بر يبعد يها بخش در. میکن ارائه ییمبناگرا از یرفتنیپذ یفیتعر میکوش یم و کنیم می یبررس
  .میده یم قرار یبررس و نقد مورد را ساخته به یِشناس معرفت دگاهید فیتعر نیا اساس

  
  لیاز دل يازین یب. 2

ـ . گرچـه ا میبدان لیدل از ازین یب را آن که است نیا باور کی رشیپذ يبرا لیدل نیتر آسان  نی
  یزنـدگ  با واقع در »لیلد ـ از ـ ازین یب« انگارة د،ینما ینم پسند خرد چنان راه در نگاه نخست آن

و  میشو یانگاره متوسل م نیما به ا ياریبس يها تیاست. در وضع ختهیها درآم انسان روزمرة
 فرصت یزندگ یِعمل بعد از يا عمده بخش در. میشمار یم لیلد ـ از ـ ازین یبشناخت خود را 

 جنبـۀ  در را خـود  یِزنـدگ  میخواه یم چراکه ،فراهم نیست ما يبرا يآور لیدل و ییجو لیدل
کارمـان  ِ  ينظـر  مقـدمات تـک   تک يبرا يآور لیلزوماً مستلزم دل نیو ا میببر شیبه پ یعمل
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ـ کفا مـا  هـدف  يبـرا  یمعرفت هیتوج ضعیفی درجۀ زین ها تیاز وضع ياریدر بس .ستین  تی
 زیـ چ هـر  از شیپـ  تیواقع نیا. میباش داشته قاطع ای تمام و تام هیتوج میندار ازین و کند یم

ـ  هیـ توج کنـار  در ينحـو  بـه  شهیهم یمعرفت ریغ و یعمل هیتوج که دهد یم نشان مـا   ِ یمعرفت
 م،یکن یخود را بررس رفتۀیپذ يباورها است ممکن دوم  درجۀ یالبته در ساحت 5حضور دارد.

ما را شـامل  ِ  یزندگ از یکوچک اریبس بخش معمول طور هساحت ب نیاست که ا نیاما نکته ا
ـ  که در دست میگذار یم يبه آن پا یو فقط وقت شود یم  سـاحت  در خـود  اهـداف  بـه  یابی

  کند. جابیرا ا ينظرِ  یمبان در يبازنگر که میباش شده مواجه ییها يدشوار با یعمل
ـ دل از ازین یب را باورها یگوناگون يها وهیش در ما  مـوارد،  از ياریبسـ  در. میانگـار  یمـ  لی

ـ  درواقع باور آنِ  خود که علت نیا هنه ب داند، یم لیدل از ازین یب را يباور شخص ـ ن یب  از ازی
 در. شـمارد  یم لیدل از ازین یب را خودش باور، آن يبرا شخص که رو نیا از بلکه است، لیدل
هـا   انسان. باورِ  خود صفت نه و است باورمند شخص صفت قتیدرحق يازین یب موارد، نیا

 اسـت  ممکـن  ب بـاور  رشیپذ يبرا اند؛ از جهت نیاز به دلیل براي پذیرش باورها متفاوت
 یکلـ  طـور  بـه . باشـد  داشـته  ازین يتر کم هیتوج درجۀ ج شخص با سهیمقا در الف شخص

ـ دل بـه  هـا  آنِ  يازمندین زانیم در افراد ِ یشناخت يها ییتوانا رسد یم نظر به  رشیپـذ  يبـرا  لی
ـ دل به باور ازین از سخن ایآ صورت،  نیا در اما دارد، نقش متفاوت يباورها  از سـخن  ایـ  لی

 نیا ست؟ین ینیع ریغ و ذهنی يامر شهیهم باور کی رشیپذ يبرا الزم ِ یمعرفتِ  هیتوج زانیم
ـ ا بـه  پاسـخ  نیتـر  کوتـاه . اسـت  مطرح تینیع بحث مورد در یکل طور به چالش  مسـئله  نی

ِ  ییتوانـا  از یسـان  کی شیکماب سطح همواره ما یِبخش تینیع خواست که باشد نیا تواند یم
ـ نیع و ردیـ گ یمـ  درنظـر  را يعـاد  انسـان  یِشناخت ـ پا بـر  را تی ـ ا. کنـد  یمـ  وضـع  آن ۀی  نی

 حـال،  نیبـاا . داد قـرار  نقـد  مـورد  خـود  نوبـۀ  بـه  توان یم را يساز يعاد و يانگار سان کی
ـ نیع میبخـواه  اگـر  باشد، ریناپذ زیگر يانگار کسانی ینوع رسد یم نظر به  میکنـ  حفـظ  را تی
  . میبمان یباق نتیذه چنبرة در کسرهی که آن يجا به

ـ  يبـاور  اسـت،  بسـنده  مانیبرا یعمل هیتوج که آنسبب   به یگاه نیهمچن ـ ن یرا ب از  ازی
ـ دل نیتر مهمموارد نفسِ تحققِ هدف ما  نی. در امیدان یم یمعرفت ِ هیتوج خواهـد بـود. در    لی

 ياریبس در که است نیا تیواقع. اندازد یم ریتأخ به را ما کار فقط لیدل  به دنیچیپ در مواقعی 
نـه نیازمنـد بحـث نظـري و      یکـ ی دنیـ کـه برگز  میهست رو روبه ییها هیدورا با ما موارد از

 صـورت  دراز دو راه و سـپس،   یکـ یآزمـودن   ؛آوري بلکه مستلزم آزمون و خطاسـت  دلیل
 کـار  عمـل  بـه « مییگـو  یم معموالً ما که است اوضاع نیآزمودن راه دوم. در ا نگرفتن، جهینت
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. شـود  یشمرده مـ  لیاز دل ازین یب ،نه فاعل آن و ،باورِ  خود یگاه اما. »عمل مرد کو« ای »دیبرآ
ـ نـدارد. ب  لیبه دل يازیباور آن اندازه روشن است که ن مییگو یموارد م نیدر ا ـ  انی ـ اِ  یفن  نی

ـ نظر  مورد ةاست که گزار نیسخن ا ـ ا فقـط . اسـت  ییمبنـا  گـزارة  کی  انگـارة  از معنـا  نی
 بـودن  ییمبنـا  يفقط در معنـا  بودن لیدلاز  ازین یب است؛ يتوجه جد ستۀیشا لیلد ـ از ـ ازین یب

ـ . در اسـت  یشـناخت  معرفـت  تیاهم يدارا ـ ِ  يبنـد  میتقسـ  کی ـ نظر تـوان  یمـ  یکل  يهـا  هی
 همـۀ  که ییها هینظر: کرد میتقس دسته دو به باورها يِگذار ارزشجهت  ازرا  یشناس معرفت
کـه بـه    ییها هیو نظر دانند؛ یم یسان کیِ  یارزش معرفت يصادق را بدون استثنا دارا يباورها

. مسـلماً  کننـد  یمـ  اطـالق  يتر شیبِ  یمعرفت ارزش گرید یبرخبا  سهیمقا دراز باورها  یبرخ
 هـر نـدارد و   یینخسـت معنـا   دستۀ يها هینظر در باور کی شمردن ییمبنا ای لیاز دل ازین یب

 ییهـا  دگاهید ،دوم دستۀ در. است لیدل ازمندین اندازه همان به و باورها گرید همچون يباور
ـ  ،ییمبنـا  ژه،یـ و یِارزش معرفتـ  يرا دارا ییکـه باورهـا   رنـد یگ یقرار م ـ  ای ـ ن یب ـ از دل ازی  لی

 باورهـا  یبرخ آن موجب به که اند قائل باورها انیم یمراتب به سلسله ها هینظر نی. اشمارند یم
 يگریباور د چیه بر یمبتن که هستند هم ییباورها انیم نیا در و گرندید يباورها یبرخ ۀیپا

 داماز افتـادن در   زیگر ياز باورها فرض شود، برا یمراتب وجود سلسله یوقت درواقع،. نیستند
به  ییاتکا گونه چیکه ه ییو مبنا هیپا ییبه باورها شدن قائل جز ستین يا چاره دور و تسلسل
  .اند لیدل از ازین یب جهیدرنت و ندارند گرید يباورها
  

  ییمبنا يباورها. 3
 پاسـخ  توان یم ست؟یچ باور کی بودن ییمبنا اریقابل طرح است که مع یپرسش اساس نیا اکنون

باور مـورد   گاه آن نکند، جابیا را لیدل به ازین که باشد روشن چنان آن باور کی صدق اگر که داد
 شـمرده ) self-evident( یهیبـد  ییمبنـا  يبودن، باورهـا  ییدرك از مبنا نیا طبق. است یینظر مبنا

  :میکن يبند فرمول ریز صورت به را پاسخ نیا میتوان یم .شوند یم
  .باشد نداشته لیدل به ازین اگر است ییب مبنا باور) 1م

روشـن    بـاور آن انـدازه   کدام که کند یم نییتع یکس چه رایز است، یفن ریغ یفیتعر نیا
 از است عبارت کهرو هستیم  بخشی روبه ة عینیتجا باز با دشوار ایننخواهد.  یلیاست که دل

ـ یع یتیوضـع  بـه  باور کی صدق بودنِروشن مورددر  یچگونه از برداشت شخص که این  ین
 را، بـاور  آن صـدق  همگـان  باشـد  تصـور  قابـل   کـه  نحوي به م،یابیصدق آن دست  دربارة
ـ ز :بشـمارند  لیدل از ازین یب و روشن کامالً ،يعاد اوضاعکم در  دست  يبـرا  یلـ یاگـر دل  رای
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 يجـا   بـه بـاور   کی دنیبرگز گاه آن ،آن وجود نداشته باشد ضیباور بر باور نق کیرجحان 
ـ ا نیـ خودسرانه خواهد بـود. ا  یآن اقدام ضینق دنیبرگز ـ ا« رادی ـ نام«یخودسـرانگ  رادی  دهی

  :کند یم طرح ریزصورت   بهنقد را  نیا نیکال تری. پشود یم

 که يباور دهد، یم قرار مبنا را يباور خودسرانه طور به رایز است یرفتنیناپذ ییمبناگرا
 سازد تر یرفتنیآن پذ ضیاز باور نق ،یکم اندک دست را آن که ندارد وجود یلیدل آن يبرا
)Klein, 1999.(  

  :کرد يبند فرمول ریزصورت   به توان یرا م ن،یکال نظر موردشکل   به ،ایراد خودسرانگی
بـه   دارند، وجود ب باور شکل در ییمبنا ییباورها گاه آن باشد درست ییمبناگرا اگر. 1

کـم   دسـت  ،نباشد کـه آن را  يگرید لیدل چیهرچند ه ،که: باور ب موجه است صورت  نیا
  ؛آن سازد ضیاز باور نق تر یرفتنیپذ ،یاندک

  باشد؛ داشته وجود ییباورها چنان ستین ممکن. 2
  .است نادرست ییمبناگرا ن،یبنابرا. 3
 امـا  ،متمرکز است لیدل یب يباورها وجود امکان عدم بر یخودسرانگ رادیا از نیکال انیب

 یشـکل ناشـ   نیبه ا یخودسرانگ رادیا کردن مطرحکه  رسد یم نظر به نخست، نگاه همان در
را  ییمبنـاگرا  ،برداشت خام نیگفته شد. ا 1م درکه  است ییبرداشت خام از مبناگرا کیاز 
 سـبب  بـه  قـاً یقائـل اسـت کـه دق    لیدل یب ییباورها به که کند یم فیتعر یدگاهیدشکل   به
ـ ا بـا  و ندارنـد  خـود  ضینق يباورها بر یرجحان چیه شان بودن لیدل یب  لسـوف یف حـال   نی

ـ ن یب نه ییمبنا يباورها جا نیا در. دهد یم قرار مبنا در را ها آن خودسرانه طور همبناگرا ب  از ازی
هـم   یرجحـان  ،یلیدل چیه وجود بدون که است یعیو طب اند شمرده شده لیدل یبلکه ب ل،یدل

 خواهـد  وارد کنـد  یمـ  مطرح نیکال که یصورتبه  ،یخودسرانگ رادیا وبود  نخواهددر کار 
ـ تعر تـر  قیدق توان یرا م ییباور مبنا اما بود، صـورت    بـه  یخودسـرانگ  رادیـ کـرد کـه ا   فی

  :نباشد وارد آن بر گفته شیپ
  . نباشد يگرید باور چیه بر یمبتن آن هیتوج اگر است ییب مبنا باور) 2م
باور  کی هیکه توج گذارد یامکان را باز م نیباال ا ةساد فیداشت که تعر توجه دیبا

 آن ياتکا عدم دارد تیاهم چه باشد، و آن یتجربه، مبتن کیجز باور، مثالً  يبر امر ییمبنا
 یوجه نیکال یِخودسرانگ رادیا دیگر ،ییمبنا باور از فیتعر نیا با. است گرید يباور به

 جهیو درنت لیدل چیکه ه نیست يدوم باور فیبنابر تعر ییباور مبنا رایز ،نخواهد داشت
 جـنس  از یلیدل به ازین که است يخود نداشته باشد، بلکه باور ضیبر باور نق یرجحان
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 ستۀیز ۀتجرب با ییمبنا باور معنا، نیا در. ندارد)، doxastic( باورگون اصطالح به ای باور،
 رجحان وجه هم و آن نشیگز يبرا ما لیدل هماست که   تجربه نیهم و شود یم دییأما ت
 روشن ییباورها را هیپا يباورها که دارد یم آن بر را ما چه آن. است آن ضینق باور بر آن
 کـه  اسـت ) non-doxasticو نابـاورگون (  یمعرفت ییها تجربه م،یبشمار لیدل از ازین یب و

  .باورهاست نیا با وستهیدرپ
مطـرح   ن،یـ کال نظر موردشکل   به ،یخودسرانگ رادیا گرید 2م فیتعر اساس بر گرچه

ـ ا از يگـر ید شـکل  بـا  ییمبناگرا باز فیتعر نیا با حتی امانخواهد بود،   یخودسـرانگ  رادی
شکل دوم  .دانست ییمبناگرا چالش نیتر مهم را آن توان یم سندهینو دید به که است مواجه

تجربـه،   کیـ جز بـاور، مـثالً    يزیاست: اگر چ ریقابل تقر صورت  نیابه  یخودسرانگ رادیا
 سـتۀ یز تجربۀ تواند یم هرکس گاه آن ،آن باشد ضیبر باور نق ییباور مبنا کیعامل رجحان 

 هم نیب طالع کیمثالً  صورت  نیا قرار دهد و در  اش هیپا يباورها يبرا ییمبنا چونخود را 
عبـارت    بـه  ؛خود قـرار دهـد   يباورها يخود را مبنا ِ یشخص تجربۀ و احساس است مجاز

 یینشـان داد باورهـا   توان یم چگونه اند؛ینما یرخ م یبخش تینیع معضل باز جا نیا در گرید
ـ  یِارزش معرفت دهد یمبناگرا مبنا قرار م شناس معرفت یککه   کـه  دارنـد  ییباورهـا از  شیب

  دهد؟ یم قرار مبنا نیب طالع
طور  که به ريیخردپذ پاسخ گانهیحفظ شود،  هیتوج ۀینظر مثابۀ به بخواهد ییمبناگرا اگر

 ییبـرخالف باورهـا   م،ییاست که بگو نیارائه کرد ا یخودسرانگ رادیا يبرا توان می خالصه 
شـرط   د،یـ گو یمـ  ییکه مبناگرا یدر شکل ،ییمبنا يباورها دهد یمبنا قرار م نیب که مثالً طالع

 کـل  کـه  ییهـا  تجربه بر ستادهیا اند ییباورها ها آن یعنی ستها ما انسانِ  یوجود سپهر شناخت
 يزیچ ما یشناخت سپهر. اند شده بنا ها ما وجوداً بر آن یِما و کل سپهر شناخت يباورها شبکۀ

ـ ا يکـه مبنـا   ییهـا  از آن ندارد. تجربه يزیاست و گر میسه آن در هم نیب طالع که ستا  نی
که  ییباورها دربارة مطلب نیا اما اند، دسترس درهم  نیب طالع يبرا کم،ِ   دست هستند، باورها
ـ  . طـالع کند یصدق نم دهد یمبنا قرار م نیب طالع خـاص خـود را وضـع     یشـناخت  سـپهر  نیب

دهـد نیـز ممکـن     بین مبنا قرار می باورهایی که طالع. ستین یرا بدان راه گرانیکه د کند یم
نیاز از دلیل باشـند، از   واقع بی اگر این باورها به یاست شرط سپهر شناختیِ او باشد. اما، حت

هـایی کـه دلیـل باورهـاي      توانیم به تجربه جا که ما در سپهر شناختیِ او سهیم نیستم، نمی آن
شته باشیم و درنتیجه مبنایی بـودن باورهـاي مـورد نظـر او را     باشند دسترسی دا او می ِ مبنایی

نیاز از دلیلـی از جـنس بـاور، خـواهیم      دلیل، و نه بی ها را بی آن درنهایترو  زینابپذیریم، و 
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نـام   ۀشمرد، و باورهاي برخاسته از این مبناها را حتی اگر صادق از کار درآینـد، نـه شایسـت   
  ل تصادف صرف خواهیم دانست.شناخت بلکه، در بهترین حالت، حاص

  
  يریپذ یدسترس اصل 1.3

ـ  باشد، ب باور بودن ییمبنابر  یلیدل تواند یت م تجربۀ  االصـول  یاگر و تنها اگر آن تجربه عل
  .باشد یدسترس قابل یهرکس براي یعیطب تیوضعدر 

 تـاً ینها ،یخودسـرانگ  رادیا دوم شکل دفع يبرا میتوان یم يریپذ یدسترس اصل اساس بر
  :میکن فیتعر ریزصورت   بهرا  ییباور مبنا

 از جز یلیدل بر امادلیلی از جنس باور نداشته باشد،  چیه به ازین اگر ستا ییمبنا ب باور) 3م
  .باشد ریپذ دسترس ها انسان ۀهم يبرا یعیطب طیشرا در االصول یعل که باشد یمتک باور جنس

) دانست. common sense( میسل عقل و مشترك خرد بر توان تبیینی مبتنی تبیین باال را می
 یفن ریغ انیب در رشیپذ نیا و ردیپذ یم را ها گزاره از یبرخ بودن ییمبنا شیکماب میسل عقل

ـ نما و روشـن  قدر آن ب باور مییگو یم ما که جا آن مثالً. ابدی یم نمود ییمبنا يباورها از  انی
ـ ننظـر   مورداست که باور  نیمعموالً مراد ما ا جا نیا در ندارد؛ بحث به ازین که است  بـه  ازی

 دربـارة  را مشـابه  یسـخن  امـا  ،بر آن است یما خود گواه ۀبلکه تجرب ندارد، باورگون یلیدل
 ایخرد مشترك  ،یکل طور هگفت. ب توان یمبنا قرار دهد نم نیب که ممکن است طالع ییباورها

 خود يبرا خاص طور به یمعرفت سپهر هر که است یمعرفت يها عبارت از حداقل میعقل سل
 ن،یبنـابرا . ردیگ یم صورت ها آن اساس بر سپهر آن در یمعرفت کنش هرگونه و کند یم وضع

ـ  جماعت طـالع  که نیا با ندارد یمنافات میسل عقل اساسبر  ییمبنا يباورها نییتب هـم   هـا  نیب
ـ ا بـا خاص خود داشته باشـند.   یعرفا اعتقادات ایداشته  ییمبنا ییخود باورها يبرا  حـال   نی

سان کـه مشـهور اسـت،     باشد و عارفان، همان  داشته ينظر از ما توقع هم تواند ینم نیب طالع
  . ندیالزم است به زبان خاص خود سخن بگو

  
  ییمبنا يساخته و باورها به یشناس معرفت. 4

 سـنت  از نخسـت،  درجـۀ  درساخته را  به یِشناس معرفت چه آن ینید یِشناس معرفت در پهنۀ
ـ دل بـا  آن مخالفـت  کنـد   یم جدا ینید یِشناس معرفت ـ  7.سـت ا 6یـی گرا  لی  ه،یـ توج ۀدر زمین

  :میکن می فیتعر صورت  نیا به را ییگرا لیدل
  کند. یبانیاز آن پشت یکاف یلیاگر و تنها اگر دال است، موجه الف شخص يبرا ب باور) د
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 براست که  نیطرح کرد ا د ِ يبند صورت مقابلدر  توان یم نخست، نگاه در که یپرسش
ـ ا انیـ گرا مبنـا  پاسخ ؟داشته باشند يقرار است چه ساختار لیدال سلسلۀ ییگرا لیدلطبق   نی
ـ ابه  ند،دار یمراتب و سلسله یهرم يساختار ها لیدل سلسلۀ که است  یکـه برخـ   صـورت   نی

. رنـد یگ یشـکل مـ   هـا  آن بـر باورها با اتکـا   ۀیو بق نندینش یدر بن م ،ییمبنا يباورها، باورها
ـ  در را باورها که است ییگرا انسجام یکی گرید يها پاسخ جمله از  یرهرمـ یغ سـاختار  کی

 کنـد  یمـ  قیتلف را یقبل دگاهید دو که یدگاهید دوم داند، یم گریهمد بر متقابل ياتکا يدارا
ـ  ۀسلسـل  که بـه  یدگاهیو سوم د ،foundherentism((8( ییگرا انسجام ـ (مبنا ـ پا یب  لیـ دال انی

 و اسـت،  مرتبط نوشتار نیا بحث به که یپاسخ .infinitivism((9( ییگرا انیپا یاعتقاد دارد (ب
  است.  ییاست، مبناگرا پرطرفدار یپاسخ قضا از

ـ د د ِ يبنـد  صورتکه در  سان آن ـ ق شـود،  یمـ  دهی ـ تعر در یمهمـ  نقـش  »یکـاف « دی  فی
 کـه  جهـت  آنرا از  يبـاور  خـدا  انیـ گرا لیاز دل ياریباور موجه دارد. اکنون بس انۀیگرا لیدل

 نظـر  نیا به اعتقاد در انیگرا لیدل 10.شمارند یم نامعقول و ناموجه ستین یکاف لیدال بر یمبتن
 روشـن  امـا  ،اتخـاذ کننـد   لیدال مجموعۀ ساختار به راجع یمختلف يها دگاهید است ممکن
 لیـ دال ازمنـد ین جـه یدرنت و ییمبنـا  ریباور غ کیمبناگرا باور به خدا را  انِیگرا لیدل که است

نمودار شـده   پالنتینگا نیآلو شۀیکه در اند سان آن ساخته، به یِشناس معرفت. شمارند یم یکاف
ـ دل از ازین یب و ییمبنا باور کی خدا به باور که است معتقد نظر، نیا مقابل در قاًیدق ،است  لی
 ةاز گـزار  یخاص فیاست که نخست بر تعر صورت  نیابه  پالنتینگااستدالل  خط 11.است

مـذکور را در   فیـ سـپس تعر  ،کنـد  آن را نقد می تیمتمرکز شده است و عدم جامع ییمبنا
 فیتعـار  نبـودن  جـامع از  تـاً یو نها کنـد،  یمـ  اصـالح  تـر  شیب تیجامع به یابی دست جهت
ناتوان است.  ییمبنا ةگزار يجامع برا یفیتعر ارائۀ از ییمبناگرا که ردیگ یم جهینت شده مطرح

ِ  بـودن  ییمبناکه  رسد یم جهینت نیبه ا ،ییمبنا ةگزار يو جامع برا قیدق ياریسپس از نبود مع
گوید یک گـزارة مبنـایی    به عبارت دیگر، او می. ستین یخاص اریمع بر یها مبتن گزاره یبرخ

ـ ما روست که  ازاینت در بن شناخت ما قرار دارد و درهرصور دیـدگاه  خـود   تـوانیم  مـی   هن
 هـایی مبنـایی   گـزاره  اساس برآنرا  توانیم نه می و بگیریم ییتوجیه مبنا زمینۀدر  را مبناگرایی

  :کند یم فیتعر صورت  نیارا به  ییمبنا گزارة نخست اواثبات کنیم. 
الـف   يبـرا  ایاگر و تنها اگر ب  است، ییشخص الف مبنا يبرا یدرست ب به گزارة )4م

 Plantinga and( اشـد حـواس او آشـکار ب   يبرا ای) باشد incorrigible( ریناپذ رییتغ ای یهیبد

Wolterstorff, 1983: 59.(  
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 شـناخت  یعـ یطب طـور  بـه  مـا  چـه  از آن ياریبسـ  4م اسـاس معتقد است که بر  پالنتینگا
بـه   ریپـذ  فروکاسـت  رایـ شناخت شمرده شـود ز  دینبا گر،ید اذهان شناخت مثل م،یانگار یم

بـر   ينقد پالنتینگا گر،یدعبارت   به. ستندین است آمده 4مکه در  یفیبا تعر ییمبنا يها گزاره
بر باور  دیبا تاًینها یهر شناخت ییمبناگرا اساس بر که جا  از آن رایز دارد، 4م فیتعر تیجامع

 ییبه باورها ریپذ را بتوان مثال زد که فروکاست ياستوار باشد اگر موارد ییمبنا يها گزاره ای
 پالنتینگـا جامع نخواهد بـود.   یفیتعر 4م گاه آن نباشند، ردیگ یم دربررا  ها آن 4م فیکه تعر
  .کند یم اصالح ریزصورت   بهرا  4مسپس 
 ریناپذ خطا ای یهیاگر و تنها اگر ب بد است، ییشخص الف مبنا يبرا یدرست ) ب به5م
  .بدانند ییمبنا را آن  همه باًیتقر ای باشد، آشکار حواس يبرا ای ،باشد

هـا را   از امور که ما آن یبرخ يمعتقد است برا رایز داند، ینم جامع زین را فیتعر نیا او
). قبـل از  ibid: 62( گـذارد  ینمـ  یباق ییجا ،يا حافظه شناخت مثالً م،یدان یممعمول  طور به

ـ بـر عـدم جامع   گذاشـتن  انگشتو  یینقد مبناگرا ستیروشن ن ز،یچهر  ـ تعر تی بـاور   فی
 اگـر . دارد خـدا  وجـود  بـه  بـاور  شمردن ییمبنا يبرا پالنتینگادر استدالل  یچه نقش ییمبنا
ـ تعر تیـ جامع عـدم  از خواهد یم او رسد، یم نظر به که سان آن  جهـت  در ییمبنـا  بـاور  فی

ـ استفاده کند پـس خلـط جامع   ییمبنا يگنجاندن باور به خدا در سنخ باورها  تیـ و مانع تی
 جـه ینت را آن نبـودن  مـانع  تـوان  ینمـ  فیتعر کی نبودن جامعاز  شود؛ یرا مرتکب م فیتعر

 يِسـاز  عدم امکـان جـامع   کوشد یاو م ش،یب نیرا در آن گنجاند. ز يتر شیموارد ب و گرفت
. سـازد  باورهـا  بودن ییمبنابه  بردن یپ ندیفرا ةدربار یلیتحل ۀیما دست را ییباور مبنا فیتعر
  :دیگو یم نهیزم نیا در

 افـت؛ ی دسـت  باور کی بودن ییمبنا قتاًیحق يارهایمع به نییپا از بلکه باال از نه دیبا ن،یبنابرا
ـ بلکـه از راه   شـوند،  ارائـه  یرسمصورت   به دینبا ارهایمع نیا مناسـب از   ي ا مجموعـه  کی

 شیشـاپ یپ کـه  نـدارد  وجود یلیدل اما آزمود، را ها آن و کرد استدالل ها آن يبرا دیها با نمونه
کـه   ردیگ یفرض م البته، یحیمس فرد. کرد خواهند موافقت ها نمونه با همه که میریبگ فرض

 گـر ید يهـا  گـزاره  اسـاس باور را نه بر  نیباور به خدا کامالً درست و معقول است؛ اگر او ا
آن  بودن ییمبنا و است ییمبنا ياو باور يباور برا نیخواهد گرفت که ا جهیباشد، نت رفتهیپذ

 امـا  باشـند،  مخـالف  توانند یم ریاه يمورا نیمادل و راسل برتراند روانیپ. است یقیکامالً حق
 یحیمسـ  جامعـۀ  يارهایمع ایمن  يارهایمع ایمربوط باشد؟ آ تواند یچگونه م ها آن مخالفت

 يهـا  نمونـه  مجموعۀ مسئول یحیمس ۀنه. جامع مطمئناً کند؟ مطابقت ها آن يها با نمونه دیبا
 ).ibid: 77( ها آن يها نمونه ۀخودش است، و نه مسئول مجموع
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جامع و  ياریقاعده و مع يدارا پالنتینگادر نظر  بودن ییمبناکه  دیآ یسخنان برم نیا از
خاص خود را داشته  ِ ییمبنا يممکن است باورها یهر جماعت رو نیو ز ستین ریپذ همه
قابـل طـرح اسـت.     پالنتینگـا نظر  مقابل در یخودسرانگ رادیا جا نیا در قاًیدق اما ،باشد
 مثابـۀ  بـه را  ییممکن اسـت باورهـا   یخوب به ها نیب سان که گفته شد جماعت طالع همان

استنتاج کنند و  معقول، خودشانزعم   به ،ییباورها ها آن از و کننداتخاذ  ییمبنا يباورها
 مـا  چـه  آن که است نیا نکته اما :کنند جلب باره نیرا در ا گرانیتوافق د ستندیمجبور ن

 خـود  يبـرا  بـاور  آن که ستین نیا میکن یم مراد باور کی بودن معقولاز  معمول طور به
است که آن باور  نیا شد،گفته  تر  شیپ که سان همان بلکه د،یبنما معقول باورمند شخص

آن را  بودن معقول االصول یعل گرانیباشد و د گرانید دست  بهقابل مشارکت  االصول یعل
مبنـاگرا شـرکت کنـد و     ِ یدر سـپهر شـناخت   توانـد  یم االصول یباور عل کنند. خدا دییتأ

 یشناخت سپهر در تواند ینم گرا لیدل اما کند، یمورد نظر او را بررس يباورها بودن ییمبنا
 ییمبنـا  بـاور  خدا که ییباورها دهد صیتشخ بتواند که ينحو به کند، مشارکت باور خدا

هایی مشارکت کنـد کـه    تواند در تجربه چراکه نمینه،  ایهستند  ییمبنا واقعاً شمارد یم
  خداباور مدعی است بنیاد باور او به خدا هستند. 

ِ  یشـناخت  سـپهر  و بـاور  خدا یِشناخت سپهر ییگو که دیگو یم سخن يا وهیشبه  پالنتینگا
روشـن   امـا  ندارد، راه يگرید به یکی درون از یکس که يطورهم هستند  عرضدر  گرا لیدل

ـ    قابـل باور  فرد خدا براي االصول یعل گرا لیدل یِاست که سپهر شناخت  یمشـارکت اسـت ول
 سـپهر  بـر  ينحو به گرا لیدل یِشناخت سپهر گر،یدعبارت   به. ستیسخن درست ن نیعکسِ ا

هـاي مبنـایی را خـداباور     گرا براي گزاره هاي دلیل نمونهباور تقدم دارد.  خاص خدا ِ یشناخت
که خداباور ممکن است بـراي خـود مبنـایی    را تواند بررسی کند و بپذیرد، اما باورهایی  می

  12توانند بررسی کنند، چه رسد که بپذیرند. بشمارد دیگران اساساً نمی
 پاسـخ  را یخودسـرانگ  رادیا تواند ینم خدا به باور گرفتن ییمبناگفته شد،  چه آن ۀبر پای

 ،خاص خود را داشته باشد ِ ییمبنا يباورها تواند یم یکه هر جماعت میریاگر بپذ رایز د،یگو
 يا قاعده چیه صورت آنشود و در  یتلق ییمبنا یلیدل یب باور هر است ممکن یخوب به گاه آن

 نخواهـد  فرمـا  حکم یبر کل سپهر معرفت يا قاعده چیه جهینت در و باورها شمردن ییمبنا براي
 بـه  گرایانـه  کثـرت  نگاه نیا و ییمبنا يباورها ساختن قاعده یب گونه نیا که است روشن. بود

ممکـن   يبلکه هر شخص واحـد  شود، یها محدود نم ها و گروه به جماعت ییمبنا يباورها
  .نکند احساس گرانید باهم به توافق  يازیو ن بشمرد ییخود مبنا يرا برا ياست باور
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  باشد؟ ییمبنا تواند یم خدا به باور ایآ. 5
ـ ن یو ب ییذکر شد، مبنا چه آن بنابر ـ دلاز  ازی در  کـه  یصـورت بـه   خـدا،  بـه  بـاور  انگاشـتن  لی

 رسـد  یمـ  نظـر  بـه  امـا  .سـت ین یرفتنیپـذ  يا دهیاست ا شده مطرحساخته  به یِشناس معرفت
محـق   کنـد  یرا نقد م یعیطب اتیاله انۀیگرا لیدل کردیرو که جا آن تا ساخته به یِشناس معرفت

 انگشـت  لیـ دال بـودن  یناکـاف که بـر   روست روبه ينقد با شهیهم کردیرو نیا چراکه ،باشد
ـ ا ایباور به خدا وجود دارد. اما آ انگاشتن ییمبنا يبرا یخوب زةیانگ ترتیب بدین؛ گذارد یم  نی

پاسـخ مثبـت اسـت.     رسد یم نظر به شود؟ برآورده يریخردپذصورت   به تواند یخواست م
 معضـالت کـه بـا    ییانگاشـت، معنـا   ییمبنـا  گـر ید ییمعنـا  بـه  تـوان  یباور بـه خـدا را مـ   

بودن، باور به خدا را نـه یـک بـاور     این معنا از مبنایی. ستیساخته مواجه ن به یِشناس معرفت
کل سپهر شناخت مبنـایی   »امکان شرط«مبنایی در کنار دیگر باورهاي مبنایی، بلکه به معناي 

ـ ا بـه  ،ما هستندِ  یسپهر شناخت »وجود شرط« ییمبنا يکه باورها میگفت تر شیپ. شمارد می  نی
 امکـان  شـرط  ياگـر بـاور   امـا  اسـت،  افتـه ی قوام ها آن ۀیپاواقع بر  به یکه سپهر شناخت معنا 

  .دیآ حساب به ییمبنا گر،ید ییهرچند در معنا تواند، یم زیشناخت ما باشد ن
نیـاز   شناخت و پیش »شرط امکان«صورت   بهتوان  در این معناي دوم، باور به خدا را می

در  معنا، نیابه  ،ییمبنا باور عنوان هشمرد. گرچه باور به خدا ب ییمبنا نیادیبن شکاکیتابطال 
از دفـاع   یمتفاوت يها فلسفه نمونه خیمورد بحث قرار نگرفته است، اما در تار شهیاند خیتار

. شـوند  یم کینزد ییمبنا باور از معنا نیاکه به  شود یم دهیباور به وجود خدا د تیاز معقول
 يبـرا  رانـه یگ سـخت  اریبس ياریدکارت است که پس از وضع مع کردیرو همه از مشهورتر

 نیرفت خود از ا و راه برون ندیب یم بانیدست به گر نیادیبن تیباز خود را با شکاک ،تشناخ
پـس از   تـأمالت . دکارت در کتاب ندیب یم ریخ توان و همه همه ییرا در فرض خدا تیوضع

 و وضوح دوم تأمل در سپس و برد شیپ درجه نیآخر تا را تیشکاک نخست تأمل در که آن
 هست ینیتضم چه که دید رو روبه پرسش نیا با را خود کرد، یمعرف شناخت اریمع را زیتما
 ها آن کار بیفر یطانیش دیشا نباشد؛ کاذب است درك قابل زیتما و وضوح با چه آن یحت که

دهد. در تأمل پنجم پس از اثبات خـدا از راه برهـان    مینشان  زیرا در چشم او واضح و متما
  گوید: کند. او می گریز از این شکاکیت بنیادین معرفی میوجودي، باور به وجود خدا را راه 

 سرچشـمه  زیـ چ کی از دانم یم چه آنِ  یو صدق تمام نیقیکه  نمیب یمن آشکارا م سان، نیبد
 توانسـتم  یبه او شناخت داشته باشم نم که آن از شیپ. یقیحق يخدا کی از تصورم: ردیگ یم

 يزهایچ به نانیاطم با و یروشن به توانم یم اکنون اما .باشم داشته شناخت يگرید زیچ چیهبه 
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ـ ن بلکـه  ،یذهن گان باشند گریخدا و د دربارة تنها نه باشم، داشته شناخت يشمار یب  دربـارة  زی
  .)Descartes, 1996(محض است  اتیاضیکه موضوع ر جا تا آن یکیزیف يایسرشت اش

 يبـرا  یرا راهـ  نیادیبن تیاز شکاک زیگر يدکارت ضرورت فرض وجود خدا برا البته،
بـاور بـه    بودن ییمبنابه درك  دلیل  نیهم بهو  ردیگ ینم درنظراز باور به وجود خدا  یبانیپشت

ـ . برعکس، او نابدی یمورد نظر ما، دست نم يخدا، در معنا بـاور بـه خـدا را،     کوشـد  یمـ  زی
که او بـا   ستا رو نیهم از قاًیدق. کند اثبات استدالل راه از ،ییمبنا ریغ يباور همچون عتاًیطب

 وجـود  بـر  استدالل: است معروف »یدکارت دور«که به  شود یم رو هروب ناپذیري چاره معضل
  استدالل است.ِ  یدرست ضامن خدا وجود که یحال در خدا،

خود قرار  یِشناخت برنامۀ کل يمبنا را یکی بایددکارت ، از افتادن در دام دور زیگر يبرا
 را خـود  نخست ما یعیطب طور به. ریخ توان و همه همه  ییباور به خدا ایدهد: امکان شناخت 

ـ د بـه  هـا  آن از يا پـاره  کـه  میابی یم همراه باورها از یانبان با  روشـن  و یهیبـد  کـامالً  مـا  دی
 در. کشـد  یمـ  چـالش  بـه ما را هم  يباورها نیتر یهیبد حتی نیادیبن تیشکاک اما .ندینما یم
 را ییخدا وجود نیادیبن تیشکاک دفع يبرا ای میبزن را شناخت دیق سره کی دیبا ای ما جا نیا

ـ ا بـا . میبـر  سر به یگمراه در سره کی ما خواهد ینم که میریبگ فرض  کـه  اسـت  فـرض  نی
ممکـن و بـا    يها  تیشکاک ۀها با وجود هم ما انسان که میباش معتقد معقول طور به میتوان یم

و کوشش  میبدان ییزهایچ شیکماب میتوان یم مان یشناخت يها و ضعف ها یناتوان ۀوجود هم
 خـدا  بـه  بـاور  معنا، نیا در. ستین هودهیب سره کوششی یک ،»در جهت دانستن« مان، یمعرفت

 نـۀ یزم شیپـ  کیـ و بـا   مـا،  يباورها نیتر یهیبد يمبنا ما، یِمعرفت سپهر در باور نیتر ییمبنا
ِ  یشـناخت  سپهر کل امکان شرط گر،ید انیب به. ماست يباورها نیتر ییمبنا يمبنا انه،یگرا مبنا
 چراکـه به شناخت را دارند؛  یابی امکان دست شیما کمابِ  یشناخت يباور است که قوا نیما ا

ـ  دارد یو خطا فزون بیبر فر ،درمجموع ما،ِ  یشناخت سپهر در شناخت و صدق  توانـد  یمـ  ای
 تا ستین حاکم ماِ  یشناخت يقوا بر يکار بیفر طانیش که ستا رو اینو این از  باشد؛ داشته
 يبـرا  را شـناخت  امکان ریخ توان و همه همه ییبلکه خدا کند، سلب ما از را شناخت امکان

ـ ا بخواهیم اگر که نیا سخن کوتاه. کند یم نیتضم ما  میهسـت  آن در کـه  یشـناخت  سـپهر  نی
  13.میفرض هست نیاز ا ریممکن باشد ناگز

 بـه باور به خـدا   بودن ییمبنااز  یبه درک شدن کینزد از ییها نمونه زیمعاصر ن شۀیاند در
 در را کـرد یرو نیا که کرد  اشاره ییها ه دگاید به توان یم مثال يبرا. شود یم دهیددوم  يمعنا

 یعلم کوشش ها، دگاهید نیا اساس بر. کنند یم مطرحشناخت جهان  يعلم برا يِمورد دعو
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 ییجهان است مستلزم فرض وجـود خـدا   تیفرض معقول بر یمبتن ينحو به که جهت آن از
 در یبـودگ  معقول يا گونه فرض مستلزم یعلم شناخت. باشد تیمعقول نیکه ضامن ا است

 سـت، ین آن کشف جهت در کوشش جز يزیچ علم که یتیمعقول است؛ عالم نیادیبن ساختار
شـد کـه    یمـدع  تـوان  یاما م رد،یگ یم صورت خطا با توأم و کند اریبس هرچند که یکوشش

) verisimilitude( »قتیحق به یکینزد«جهان و  مورد دردانش  شیافزا جهت در یکل طور هب
نظـم   نیو ا ردیگ یرا در ساختار عالم فرض م ریپذ کشف ینظم یکوشش علم رود؛ یم شیپ

  14بخش است. نظم ییخود مستلزم فرض خدا
  

  يریگ جهینت. 6
فقط  بودن لیدلاز  ازین یکه ب میداد نشان »لیلد ـ از ـ ازین یب« ةِ انگار در بخش نخست با واکاوي

 از مـانع  و جـامع  یفـ یتعر به میدیکوش دوم بخش در. است یرفتنیپذ بودن ییمبنا يدر معنا
ـ با ییمبنـا  يباورهـا  از یفیتعر هر که میکرد استدالل. میابی دست ییمبنا يباورها  اصـل  دی
. نباشـد  طـرح  قابل آن مقابل در یخودسرانگ رادیا تا باشد داشته خود در را يریپذ یدسترس

 در کـه  ییمعنـا  بـه  توانـد  ینمـ  خـدا  بـه  بـاور  کـه  شـد  اسـتدالل  سـوم  بخش در ادامه در
 را یخودسـرانگ  رادیا هینظر نیا رایز شود، یتلق ییمبنا است مطرح ساخته به یِشناس معرفت

 در که سازد یم قاعده یب يامر را بودن ییمبناساخته  به یِشناس معرفت. گذارد یم یباق پاسخ یب
 کـه  میگفتـ  چهـارم  بخش در سرانجام. شود یم قاعده یب یکل طور هآن سپهر شناخت ب جۀینت

 معرفـت  امکان يبرا ییمبنا يمعنا  به: شود یتلق ییمبنا تواند یم گرید ییمعنا به خدا به باور
ما هستند، باور به خـدا  ِ  یشناخت سپهر وجود شرط ییمبنا يباورها که سان همان. یکل  طور به

خوانش از  نی. اآورد حساب به ییمبنا يباور ،یمعرفت سپهر امکان شرطهمچون  ،توان یرا م
ـ ا از هـا  آن از بحـث  که است طرح قابل یمتفاوت يها باور به خدا در صورت بودن ییمبنا  نی

  .رود یم فراتر نوشتار
 
  نوشت یپ

  

و براي  Sosa, 1999; Senor, 1993; Harman, 2008; Audi, 1995 ←هایی از این ایراد  . براي نمونه1
  .Conee and Feldman, 2004 ←یافتن پاسخ مشهوري به این ایراد 

نحوي  گرایی را به گرایی و بیرونی هاي تلفیقی توجیه را مثال زد که درونی توان نظریه . براي نمونه می2
  .Comesana, 2010; Goldman, 2011; Staley and Cobb, 2011 ←کنند. براي نمونه  تلفیق می
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 ها دگاهید نیا با ییآشنا يبرا. شود یم دهید انهیگرا یرونیب ـ هاي پاد هاي این ایراد در دیدگاه . نمونه3
← Bergmann, 2006; Kornblith, 2001; BonJour, 2002; BonJour and Sosa, 2003.  

 اند. شناسی اصالح شده نیز گفته معرفت .4
ــات    5 ــی در ادبی ــه معرفت ــار توجی ــگیِ آن در کن ــور همیش ــی و حض ــه عمل ــذیريِ توجی . پرهیزناپ

. اسـت  مطـرح ) pragmatic encroachment( »گرایانـه  اندازيِ عمل دست«شناختی با عنوان  معرفت
) در یک تارنماي فلسفی مطرح کرد. ایـن  Kvanvig, 2004( گیکوانو بار  نخستین را اصطالح نیا

 ;Owens, 2000; Williamson, 2000; Fantl and McGrath, 2002; Hawthorne, 2004ایـده در ( 

Stanley, 2005.نیز پرورانده شده است (  
6) .evidentialism (گرایی نیز گفته شده است. گرایی و قرینه شاهد 
ـتون اسـتدالل    يهم شمرد. برا ییگرا لیشدة دل شکل اصالح توان یساخته را م به شناسیِِ . معرفت7 مثال آلس

  ).Alston, 1991 ←دانست ( هیشب یبه ادراك حس توان یرا م ینید يها از تجربه یکه برخ کند یم
 ) مطرح کرده است.Haack, 2000( هاك. این دیدگاه را سوزان 8
 ).Peirce, 1868( کرد طرح رسیپ بار  نخستین را دگاهید نیا .9

)، برتراند Blanshard, 1975)، برنارد بالشارد (Clifford, 2011توان به و.ك. کلیفورد ( . از جمله می10
  ) اشاره کرد.Flew, 1995)، و آنتونی فلو (Russell, 1957راسل (

 شـۀ یاز اند يا سـاخته مربـوط بـه دوره    بـه  شناسـیِ  طـور کلـی پـروژة معرفـت     . این دیدگاه و بـه 11
او  گـر ید يهـا  . در دورهکند یمطرح م هیرا در قالب توج یشناخت پالنتینگاست که مباحث معرفت

 یِشناسـ  معرفـت  از جـامع  فـت برگ نیمتمرکز شده اسـت. نخسـت   یمعرفت نیو تضم تیبر عقالن
توان دید که در این نوشـتار هـم بـه آن     ) میPlantinga and Wolterstorff, 1983ساخته را در ( به

  ارجاع داده شده است.
 نیبهتر در او چه آن اما دهد، پاسخ را آن کوشد یم و دارد توجه رادیا نیا به خود پالنتینگا. 12

 مجبـور  خدا به باور انگاشتن ییمبنا با باور خدا که است نیا دهد نشان شود یم موفق حالت
بشمارد. اما روشن اسـت کـه    ییرا هم مبنا ن،یب مثالً باورهاي یک طالع ِ باورها، دیگر ستین
باور به خدا مجبـور خواهـد بـود     انگاشتن ییخداباور با مبنا دیگو یمورد نظر اصالً نم رادیا

 هـرکس  مییبگـو  اگـر  کـه  اسـت  مسـلم . بشـمارد  ییمبنا هم را نیب طالع همچون یباور کس
 در چـون  خـداباور  گـاه  آن بشمارد، باورش بودن ییمبنا لیدل را خود خاص تجربۀ تواند یم

آورد.  حسـاب  بـه  ییمبنـا  را او باور ستین مجبور ندارد، مشارکت نیب طالع نظر مورد تجربۀ
است که اگر خداباور بر اساس تجربۀ خاص خود مجاز باشد باورش را  نیا رادیبرعکس، ا

هم مجاز خواهد بود بر اساس تجربۀ خاص خود باور خـود را   نیب گاه طالع بداند آن ییمبنا
ـ ا بر. ستین یرفتنیپذ نیا که یحال دربداند،  ییمبنا ـ   نی ـ با نیاسـاس، همچن افـزود کـه    دی
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مطرح است  انیکه در اد ییاثبات خدا به معنا ۀیما را دست انهیمبناگرا  افتیره نیا توان ینم
 یِشـناخت  صرفاً ضـرورت معرفـت   ن،یادیبن تیرفع شکاک يبرا افت،یره نیدانست، بلکه با ا

ــفــرض  ــ  انگــاره کی ــ یکل ــکــه  يا انگــاره ؛شــود ینشــان داده م  يخــدا«آن را  تــوان یم
 کردیرو کیمثالً با  ،يگرید يکردهایبا رو توان یافزود که م دیبا زی. ندینام »یشناخت معرفت
 يِنظـر  يها چالش کردهایرو نیاز ا کیرا چاره کرد. اما هر نیادیبن تیشکاک نیا ،یفرگشت

  است. رونینوشتار ب نیا شیها از گنجا خاص خودش را دارد که بحث از آن
 دنبـال  بـه  ما »است شناخت امکان شرط خدا به باور«نظر که  نی. روشن است که با طرح ا13

 به باور که ستین نیا شود یم گفته جا نیا در چه آن گر،یدعبارت   به. میستین شناخت فیتعر
ـ کـه در ا  يکرد که بنابر نظر شکالا توان ینم پس،. است یهر شناخت الزمۀ خدا نوشـتار   نی

. مـراد از  ستیبرخوردار ن یشناخت چیگرفت که خداناباور از ه جهینت دیبا استشده  مطرح
دوم و آگاهانـه از   ۀدرج ِ یبررس کی در که است ینوشتار شرط نیشرط امکان شناخت در ا

 از يبرخـوردار  يبرا خداناباور اما م،یبر یم یپ آن ضرورت به ،یشناخت معرفتشناخت در 
و موضع خود را مشخص کند،  شرکت یشناخت معرفت بحث نیا در ندارد ازین لزوماً شناخت

ندارد  يازین ،شناخت داشته باشد يکه بتواند به امور آن يبرا یفرد معمول چیطور که ه همان
ـ تعر حتـی  یـا شـرکت کنـد    یشـناخت  بحث معرفـت  چیدر ه  يبـرا . بدانـد  را شـناخت  فی

گفت  توان یکانت، م ایمانوئل از یاصطالح گرفتن وامبا  شناخت، امکان شرط ترشدن روشن
 مـن «سـان کـه مـثالً     شناخت است، به همان يبرا ییاستعال ای ییفراسو یباور به خدا شرط

  .است شناخت امکان شرط کانت نظر در »ییاستعال
 ;Polkinghorne, 2000; Polkinghorne, 2006; Davies, 1984 ← نهیزم نیدر ا تر . براي بحث بیش14

Barrow and Tipler, 1986; Leslie, 1996.  
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