
  

  
  
  
  

  )14(اصطالحات 
  اشاره

شناسي اسـت كـه دو       منبع اصلي مورد استفاده در اين بخش كتاب راهنماي معرفت         
، يعني جاناثان دنسي و ارنـست سوسـا آن را ويـرايش               شناسي تن از اساتيد معرفت   

هاي مختلـف جهـان در نوشـتن آن همكـاري              تن از اساتيد دانشگاه    137اند و     كرده
ل منتشر و پس از وِ   توسط انتشارات بلك1992بار در سال    كتاب نخستين   . اند  داشته

هاي ايـن بخـش عـالوه بـر           البته در نوشتن مقاله   . آن بارها تجديد چاپ شده است     
  :شود  منبع زير نيز استفاده مي چهاركتاب گفته شده از

I. A Dictionary of  Philosophy, edited by Thomas Mautner, Blackwell , 1996. 
II. The Cambridge Dictionary of Philosophy, General editor, Robert Audi , Cambridge 

Universtiy Press , U.S.A , 1995. 
III. The Oxford Companion to Philosophy. Edited by Ted Hondrich , Oxford University 

Press , 1995. 
IV. The Encyclopedia of History of Science and Religion in Western Tradition, Edited by 

Gary B. Ferngren. London: Garland Publishing, Inc. 2000. 

* * *  

  Epistemology of Religious Belief   شناسي باور ديني  معرفت
اي   نخست، مجموعه . شود  شناسي باور ديني دست كم دو دسته سؤال مطرح مي           تحت عنوان معرفت  

از سؤاالت كالمي مربوط بـه رابطـة ايمـان و عقـل، و اينكـه انـسان توسـط ايمـان چـه چيـزي را                
شـوند كـه فقـط در صـورتي مطـرح              كالمـي تلقـي مـي      شناسد؟ اين سؤاالت البته از اين حيث،        مي
تـوان از     شوند كه انسان تصور كند كه در واقع چيزي به نام ايمان وجود دارد و چيزهايي را مـي                    مي

 و   اي از سؤاالت مربوط به اينكـه باورهـاي دينـي را تـا چـه انـدازه                   دوم، مجموعه . راه آن شناخت  
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توانند شأن معرفتي مثبت داشـته        ورها تا چه اندازه مي    توان تضمين و توجيه كرد و اين با         چگونه مي 
  باشند؟

شناسي، چنان كه معلـوم اسـت، نظريـة شـناخت اسـت، و هـدف آن عبـارت اسـت از                 معرفت
تـوان آن را      اين كار البته به معياري نياز دارد كـه مـي          . تشخيص و توضيح تمايز باور صرفاً از دانش       

شناسي باور ديني بايد بر اين مسئله متمركز شـود             معرفت از اين نظرگاه،  .  ناميد (warrant)تضمين  
بـا  . آورد كه آيا باور ديني تضمين دارد، و اگر دارد تا چه اندازه است و آن را چگونه به دسـت مـي                  

ويژه در جهان غربـي انگليـسي     و در جهان غربي و به     ( كم از آغاز عصر روشنگري        اين حال، دست  
وط به باور ديني، در واقع، بر اين مسئله متمركز نبوده است كه             شناختي مرب   هاي معرفت   بحث) زبان

آيا باور ديني تضمين دارد يا نه، بلكه بر اين مسئله متمركز بوده اسـت كـه آيـا بـاور دينـي موجـه                         
(justified)    ها بر اين مسئله متمركز هستند كه آيـا باورهـاي    تر بگوييم، اين بحث     است يا نه؟ دقيق

مسيحيت خداي   هستند، يعني باور به اين كه شخصي همانند          (theistic)يدي  ديني شامل باور توح   
اند كه او خدايي است قـادر و عـالم مطلـق و     سنتي وجود دارد، شخصي كه يهوديت و اسالم بر آن  

بنـابراين، مـسئلة اصـلي ايـن اسـت كـه آيـا بـاور            . خيرخواه و با محبت كه جهان را آفريده اسـت         
شـود كـه آيـا بـاور          مين مـسئله اغلـب بـه ايـن صـورت طـرح مـي              خداپرستان موجه است؟؛ و ه    

 يا به نحوي عقالني پذيرفتني است؟ عالوه بر اين، معمـوالً شـيوة              (rational) عقالنيخداپرستانه،  
از يك  .  مربوط به وجود يا عدم خدا بوده است        هاي  برهانمخصوصِ طرحِ اين مسئله، بحث دربارة       

اي از قبيـل برهـان وجـودي          هـاي خداباورانـة سـنتي       اسـتدالل هـا يـا       سو، دربارة وجود خدا برهان    
(ontological) شناختي   و جهان(cosmological)انگارانـه    و غايت(teleological) وجـود دارد  .

در طرف ديگر، يعني در طرف ضد خداباورانه، استدالل اصلي، استدالل بر پاية وجـود شـر اسـت،                   
ها و شروري كـه در جهـان وجـود دارد ممكـن               ردها و رنج  گويد با نظر به همة د       يعني استدالل مي  

. نيست يا دست كم محتمل نيست كه چنين خداي خيرخواه و عالم و قادر مطلق وجود داشته باشد                 
هاي كمكي ديگري وجود دارند، مانند اين ادعا كه صرف مفهوم خدا              در كنار اين استدالل، استدالل    

نداشته باشد غير ممكـن اسـت؛ يـا         ) جسم(صي كه بدن    ناسازگار است زيرا، براي مثال، وجود شخ      
افكنـي آن دسـته از    سـازي و بـرون   مانند اين ادعاي فرويدي و ماركسي كه باور ديني حاصل بزرگ      

  .كنيم مهم هستند خصوصيات انساني است كه تصور مي
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 تر اما سؤال اين است كه چرا بحث به جاي مسئلة تضمين بر توجيه متمركز شده است؟ و دقيق               
اينكه، اصالً توجيه چيست؟ و چرا بحـث مربـوط بـه بـاور خداباورانـه تـا ايـن انـدازة شـديد بـر              

  هاي له و عليه وجود خدا متمركز شده است؟ استدالل
شناختي شايع در فلسفة غربي جديد بـه ايـن            توان گفت كه سنت معرفت      در باب سؤال اول مي    

بر اساس ايـن نگـرش، تـضمين ـ كـه      . انديكي بدجهت تمايل داشته است كه تضمين را با توجيه 
در واقع، تا ايـن اواخـر نظريـة    . دهد ـ عيناً همان توجيه است  دانش را از باور صرفاً صادق تميز مي

ـ يعني اين نظريه كه معرفت عبارت است از باور صـادق موجـه ـ بـه     » باور صادق موجه«معرفت 
يدگاه، معرفت عبـارت اسـت از بـاور صـادق           بر طبق اين د   . اي درست، مقبول عامه بود      مثابة عقيده 

موجه؛ بنابراين، هر يك از باورهاي شما براي شما تضمين داشته باشد فقط و فقط شـما در اعتقـاد                    
  .به آن موجه هستيد

اما توجيه چيست؟ موجه بودن در اعتقاد به باور چيست؟ براي اخذ معناي راستين پاسـخ ايـن                  
. ي غربي، يعني رنه دكارت و مخـصوصاً جـان الك بـازگرديم            شناس  سؤال بايد به دو سرآمد معرفت     

 يا تعهـدات    تكاليفنخستين چيزي كه بايد به آن توجه كنيم اين است كه به عقيدة دكارت و الك،                 
رساله در باب  از كتاب چهارم 17 فصل 24الك در بخش . يا عقالني وجود دارندمعرفتي  يا شرايط   

متـضاد  برند كـه در آن معنـا           را گاهي در معنايي به كار مي       عقل  در نقد به اين عقيده كه      فهم انسان   
  :گويد كه  است ميايمان 

 ثابت ذهن نيست؛ تصديقي كه اگر قرار باشـد بـه آن             (assent)ايمان چيزي به جز تصديق      
نظم بخشيده شود ـ چنان كه وظيفة ما هم همين است ـ هيچ چيزي بـه جـز عقـل خـوب       

كـسي كـه بـدون داشـتن        . تواند با آن متضاد باشد       بنابراين نمي  تواند آن را فراهم آورد،      نمي
آورد ممكن است عاشق خياالت خودش بوده باشد؛ اما چنين كسي، كه به او                دليلي باور مي  

قواي تميز دادن براي بري داشتن خودش از خطا و  اشـتباه داده شـده اسـت، در واقـع نـه                 
كـسي كـه    . كند  آفريدگارش اطاعت مي   است و نه از      حقيقتچنان كه بايد در جستجوي        آن

دهد، هر چند گاهي نور حقيقـت را دريابـد، امـا ايـن              اين كار را با تمام نيرويش انجام نمي       
نظمـي پيـشرفت او را        بختـي اتفـاقي او بـي        دانم كه آيا خوش     اتفاقي خواهد بود؛ و من نمي     

نـه اشـتباهي    دست كم قطعي است كه چنين كسي بايد مـسئول هرگو          . دارد يا نه    معذور مي 
در صورتي كه كسي كه نور و قوايي را كه خدا بـه او داده اسـت                 : شود  باشد كه مرتكب مي   
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آيـد    هاي خودش در جستجوي حقيقـت بـر مـي           بندد و صادقانه به كمك توانايي       به كار مي  
اش در مقام موجودي عقالني اين رضايت خـاطر را            ممكن است به سبب انجام دادن وظيفه      

 چند حقيقت را از دست داده است، در عين حال پاداش جستجوي آن را    داشته باشد كه هر   
زيرا او در هر موردي يا دربارة هر موضوعي، هر چه كه باشـد، بـاور                . از دست نداده است   

اش   كند در جاي شايـسته      كند يا باور نكند، تصديقاتش را بر طبق عقلي كه او را هدايت مي             
كنـد    كند، بر ضد نور خودش تخلف مـي         ر عمل مي  اما كسي كه به نحوي ديگ     . دهد  قرار مي 

  .كند واز اين قوايي كه به او داده شده است بد استفاده مي
هـا را     انـد و قادرنـد گـزاره        گويد كه موجودات عقالني، يعني موجوداتي كه داراي عقل          الك مي 

ت بـه تنظـيم و   نـسب ) يا آنها را باور نكنند و نسبت به آنها در موضع الادري واقع شـوند     (باور كنند 
گونـه كـه      همـان (حـال، هـستة اصـلي مفهـوم توجيـه           . اي دارند   ادارة باورها يا تصديقاتشان وظيفه    

شخص در انجام چيزي يا در رفتار به        : اين است ) دهد  شناسي اصطالح مورد نظر نيز نشان مي        ريشه
به اين ترتيب   اي خاص در صورتي موجه است كه در انجام آن كار، بري از فعل غلط باشد و                    شيوه

بنابراين، شما در صورتي موجه هستيد كه از وظايف يا تعهدات تجاوز            . سرزنش و ذم او روا نباشد     
اين طرز فكر دربـارة توجيـه طـرز فكـر رايـج دربـارة               . نكنيد و مطابق مطالبات متناسب رفتار كنيد      

مونه، رودريـك چيـزم     براي ن . توجيه بوده است، و اين طرز فكر فعالً نمايندگان معاصر مهمي دارد           
 Theory of)نظريـة معرفـت   در كتـابش  ) شـناس قابـل طـرح در سـدة بيـستم      در مقـام معرفـت  (

Knowledge)       مبـاني  چنـين در كتـاب ديگـرش           منتـشر شـد، و هـم       1977 كه ويرايش دوم آن در
اي معرفتـي توضـيح     توجيه را به مثابه وظيفه(The Foundations of Knowing) 1982 دانستن 

  .دده مي
شناختي دربارة باور دينـي ايـن         ترين مسائل معرفت    ترين مسئله، يا يكي از اصلي       بنابراين، اصلي 

بوده است كه آيا باور ديني به طور كلي و باور خداپرستانة توحيدي به طور خاص موجه است يـا                    
ا بـر ايـن     چر. هاي له و عليه خداباوري بوده است        راه سنتي پاسخ به اين مسئله بررسي استدالل       . نه

 شما ـ يعني اي گواهي گزارهشود؟ استدالل راهي است براي ترتيب بخشيدن به  ها تأكيد مي استدالل
و تأكيـد بـر   . اي معـين  هاي ديگر به آن باور داريد ـ لـه يـا عليـه گـزاره      اي كه بر پاية گزاره گواهي

در صـورتي موجـه     كنند كه باور خداپرستانه فقط و فقـط           استدالل از اين جهت است كه فرض مي       
اي باشـد     اگر خداباوري فاقد چنين گواهي    . اي كافي له آن وجود داشته باشد        است كه گواهي گزاره   
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تر بگوييم، اگر شـما بـاور خداپرسـتانه را     يا دقيق. در اين صورت شما در پذيرفتن آن موجه نيستند    
وظيفـة معرفتـي پـيش      اي براي آن بپذيريد در اين صورت در تـضاد بـا               بدون داشتن گواهي گزاره   

 .W)كليفـورد  . كـي . به همين سبب مـثالً دبليـو  . ايد و بنابراين در پذيرفتن آن ناموجه هستيد رفته

K.Cliford)      باور كردن هر آنچه بر گـواهي ناكـافي مبتنـي اسـت             «دارد كه      با بوق و كرنا اعالم مي
 نداهاي بسياري است كه     اين نداي كليفورد يكي از    : »هميشه و همه جا و براي هر كسي غلط است         

اي   كند كه خدا را نبايد باور كرد تا زماني كه گـواهي گـزاره               تأكيد دارند كه وظيفة عقالني حكم مي      
زيگموند : اند از بعضي ديگر از صاحبان اين نداي مشترك عبارت. (براي اين باور وجود داشته باشد   

  .)مايكل اسكريوِنپرايس، برتراند راسل، . ايچ. فرويد، براند بالنشارد، ايچ
بـراي آن يكـي     اي     گواهي گـزاره    باور خداپرستانه چگونه با بودن       توجيه: حال سؤال اين است   

و در اينجا وظيفـة     (اش    شود؟ مسئلة توجيه اين است كه انسان از حيث انجام دادن وظيفه             گرفته مي 
  د؟اي دار كوتاهي نكرده باشد، اين چه ربطي به داشتن گواهي گزاره) اش معرفتي

توجيـه  . پاسخ اين سؤال را باز بايد در افكار دكارت و بـه ويـژه در افكـار الك جـستجو كـرد                     
وصف باورهاي انسان است وقتي كه انسان در ساختن و معتقد شدن به آنهـا بـر طبـق مقـررات و                      

بـاور  : ترين وظيفة معرفتـي ايـن اسـت    اما به عقيدة الك اصلي. اش عمل كرده باشد     وظايف معرفتي 
 كـدام   . اسـت دارد   يقينـي زاره فقط تا آن درجه از احتمال كه بر حـسب آنچـه بـراي شـما                  كردن گ 
هـاي مربـوط بـه تجربـة          به عقيدة دكارت و الك، نخست، گـزاره       (ها براي شما يقيني است؟        گزاره
رسد كه چيـزي   مثالً، اين كه شما سر دردي ماليم داريد، يا اينكه به نظرتان مي         : واسطة خود شما    بي

انـد    هايي كه ضرورتاً صـادق      مثل گزاره : اند  هايي كه براي شما بديهي      بينيد؛ دوم، گزاره    گ مي قرمز رن 
هاي سادة    گزاره. (توانيد آنها را به خاطر بياوريد مگر اين كه صدق آنها را دريابيد              اي كه نمي    گونه  به

اسـت، قرمـز    تـر     هايي از قبيل اين كه هر كل از جزء خودش بزرگ            حساب و منطق به همراه گزاره     
اين دو دسـته گـزاره   .) اند هاي بديهي هاي گزاره   رنگ است، هر چه وجود دارد اعراضي دارد، نمونه        

هاي ديگر، شما فقط تا آن درجه در باور كردن آنها موجه هـستيد كـه بـر         گزاره: اند  براي شما يقيني  
بـر طبـق كـل سـنت        بنـابراين بـه عقيـدة الك، و         . پاية آن چه براي شما يقيني است محتمل باشند        

 جديد، كه با الك و دكارت آغاز شده است و تـا ايـن اواخـر تفكـر غربـي در بـاب ايـن                مبناگراي
اي را تا زماني كـه        موضوعات را تحت سيطره داشته است، وظيفة معرفتي انسان اين است كه گزاره            

  .بر پايه آنچه يقيني است يقيني يا محتمل نباشد نپذيرد
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 حاضر، فرض اصلي الك اين است كه وظيفة معرفتي اين است كه باور       بنابراين، در زمينة بحث   
خداپرستانه تا زماني كه بر پاية آن چه براي شما يقيني است يقيني يا محتمل نباشد نبايـد پذيرفتـه                    

نتيجة بحث اين است كه، باور خداپرستانه فقط در صورتي موجه است كه وجود خدا بر پاية                 : شود
اعالم ؛ او صرفاً آن را      كند  استدالل نمي خود الك در باب اين فرض       .  باشد آنچه يقيني است محتمل   

شناختي دربارة باور خداپرستانه غالباً در پيش كشيدن اين فـرض از              هاي معرفت   ؛ و در بحث   كند  مي
هـاي   سازد تا اين نكته را دريـابيم كـه چـرا در بحـث         اين مطلب ما را قادر مي     . شود  الك پيروي مي  
با نظر بـه  : شوند هاي له و عليه وجود خدا متمركز مي  خداپرستانه غالباً روي استدالل   مربوط به باور  

اين مسئله، باور خداپرستانه فقط در صورتي موجه است كه بر پاية آنچه يقيني است محتمل باشد؛                 
آن هايي براي     و راه نشان دادن اين كه اين باور بر پاية آنچه يقيني است محتمل است اقامة استدالل                

  .)اند يا بر پاية مقدماتي كه بر پاية آنچه يقيني است محتمل(بر پاية مقدمات يقيني است 
كم سـه مـسئلة مهـم وجـود           شناسي باور خداپرستانه دست     در خصوص اين رويكرد به معرفت     

هاي خداباورانه به طور سنتي به نحوي غيـر معقـول در حـد بـاال                  نخست، معيارهاي استدالل  . دارد
هـا را   و شايد بخشي از مسئوليت اين كار بر عهدة كـساني اسـت كـه ايـن اسـتدالل          (د  ان  وضع شده 

رسد فكـر اصـلي ايـن         به نظر مي  ). هاي قاطع هستند    ها برهان   اند كه اين    پيشنهاد كرده و مدعي شده    
اي نيرومند از طريق اشكال       گونه  است كه استدالل خداباورانة خوب بايد از بديهيات آغاز شود و به           

هـاي خداباورانـه      آور نيست كه تعداد اندكي از استدالل        شگفت.  استدالل به نتيجه منتهي شود     معتبر
توانند برآورده بكنند، اگر اصالً بتواننـد ـ بـه ويـژه اينكـه       دار را مي اين معيار مغرورانه و آب و تاب

ما استدالل فلسفي   ش. (كند  تقريباً هيچ استدالل فلسفي از هرگونه كه باشد اين معيار را برآورده نمي            
شود و از طريـق       مطلوب خودتان را در نظر آوريد؛ آيا آن استدالل واقعاً از مقدمات بديهي آغاز مي              

  )رسد؟ اش مي اَشكال بديهي استدالل به نتيجه
هـاي سـنتي      يعني اسـتدالل  : دوم اينكه اكثراً توجه به سه استدالل خداباورانه محدود بوده است          

هـاي    اين محدوديت بيشتر حاصل فهم كانت از استدالل       . غايت انگارانه شناختي و     وجودي و جهان  
. هاي خـوب ديگـري نيـز وجـود دارد           اثبات وجود خداست و وجهي ندارد، زيرا در واقع استدالل         

هـا    هـا و اعـداد و مجموعـه         مانند استدالل بر اساس ماهيت تابع حقيقي، و براساس ماهيـت گـزاره            
ها، بر اساس حيثيت التفاتي، و بر اساس تالقي اعتبار معرفتي             اقعيهايي نيز بر اساس ضد و       استدالل

همچنــين . بــا توجيــه معرفتــي، و بــر اســاس ارجــاع، و ســادگي، و شــهود، و عــشق وجــود دارد 
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ها و بوها، و بر اساس معجزات، و بر اساس تفريح و لذت، و اخالق، و                هايي براساس رنگ    استدالل
حتي استدالل خداباورانه بر اساس وجود شـر نيـز وجـود            . اردزيبايي، و معناي زندگي نيز وجود د      

  .دارد
تر اين است كه فرض اصلي عبارت از اين است كـه بـاور خداپرسـتانه                  اما مسئلة سوم و عميق    

ها محتمل باشد يا بتـوان نـشان          ها يا گواهي    اي از گزاره    فقط در صورتي موجه است كه بر پاية پاره        
انديـشيد، شـايد آنهـايي     گونه كـه الك مـي   ها، همان ها يا گزاره اهيداد كه محتمل است ـ و اين گو 

اما آيا اين فرض درست اسـت؟ در        . اند يا دربارة حيات ذهني خود شخص هستند         باشند كه بديهي  
 فقط و فقط    فرضية علمي : استفرضية علمي   اينجا تصور اين است كه باور خداپرستانه بسيار شبيه          

. اي به نفع آن و جود داشـته باشـد           اي متناسب از گواهي گزاره      ازنهدر صورتي پذيرفتي است كه مو     
اما چرا بايد باور به چيزي شبيه اين باشد؟ شايد نظرية نسبيت يا نظرية تكامل شـبيه چنـين چيـزي        

شان  شوند و همة تضمين ها اختراع مي    ها براي تبيين پديده     گونه نظريه   باشند زيرا اين  ) فرضية علمي (
اما باورهاي ديگر ـ مثل باورهاي حافظـه و بـاور بـه اذهـان      . ت در اين كار هستندرا مديون پيشرف

اشان پذيرفتـه   ديگر ـ شبيه اين نيستند زيرا آنها اصالً فرضيه نيستند، و به سبب توان و قدرت تبييني 
هايي هستند كه شخص به هنگام كوشش براي ارائة گواهي براي        بلكه برعكس، اينها گزاره   . اند  نشده

  .كند رضيه از آنها آغاز ميف
شود كه باور خداپرستانه، يعني باور وجود خدا، از اين حيث مثالً بيشتر از                حال، چرا فرض مي   

شود كه توجيه باور خداپرستانه به رابطة بـديهي             باور حافظه به فرضيه شباهت دارد؟ چرا تصور مي        
د بسته است؟ به عقيدة الك و بنيـان         باور خداپرستانه با چيزهاي ديگري كه شخص به آنها باور دار          

اي را تصديق  گذاردن اين سنت، دليل اين بستگي اين است كه وظيفة معرفتي ما اين است كه گزاره           
اي وجود    نكنيم مگر اين كه بر پاية آنچه براي ما يقيني است محتمل باشد؛ اما آيا واقعاً چنين وظيفه                 

به وجود اذهان ديگر، يا باور به وجود امـور گذشـته،            كس نشان نداده است كه مثالً باور          دارد؟ هيچ 
آيا در اين صورت اگر     : فرض كنيم كه محتمل نباشد    . بر پاية آنچه براي ما يقيني است محتمل است        

  ايم؟ باور داشته باشيم كه اذهان ديگر، يا گذشته وجود دارد مرتكب گناه معرفتي شده
اي از اين قبيـل دارد         بر طبق آن انسان وظيفه     سؤاالت مبرمي دربارة هر ديدگاهي وجود دارد كه       

 .نبايد الف باور داشته باشد مگر اينكه الف بر پاية آنچه  براي انسان يقيني اسـت محتمـل باشـد   كه  
 را دارم؟ عنـان اختيـار        اي است كه من طاقت آن        آيا وظيفه   نخست اينكه، اگر اين يك وظيفه است،      
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حتي اگر ايـن باورهـاي      . طعاً آنها در اختيار مستقيم ما نيستند      ق: باورهاي ما اكثراً در دست ما نيست      
) و حتي اگر خود من از اين مسئله آگاه باشم         (من بر پاية آنچه براي من يقيني است محتمل نباشند           

پذيرش يا عدم پذيرش اين باورها اصالً با مـن نيـست؛ مـن بـه                . توانم از آنها دست بكشم      باز نمي 
م از مطابقت با قوانين گرانش خودداري كـنم از بـاور بـه ايـن چيزهـا نيـز                    توان  همان اندازه كه نمي   

؟ دارم وجود دارد كه من چنان وظيفـة معرفتـي           دليليدوم اينكه، آيا واقعاً     . توانم خودداري كنم    نمي
جهـت خـشونت و       دهـد كـه مـثالً نبايـد بـي           تقريباً هر انساني وظايفي از اين قبيل را تشخيص مي         

اش مراقبـت   ها و كودكان و حتي از افراد بزرگـسال خـانواده    ان دهد، يا از بچه    رحمي از خود نش     بي
دهد كه آنچه را بر پايـة يقينيـات مـا             كند، و مانند آن؛ اما آيا كسي ما اين وظيفه را هم تشخيص مي             

نبايد بپذيرد؟ بعيد اسـت چنـين       ) اي را در خصوص آن درك كنيم        توانيم چنين رابطه    يا نمي (نيست  
ا اگر چنين باشد، درك اين نكته دشوار است كه چرا موجـه بـودنِ فـرد در بـاور بـه خـدا                        ام. باشد

هـاي يقينـي بـراي فـرد،      ها، بـه مثابـة گـزاره    اي گواهي   پاره  مستلزم اين است كه وجود خدا بر پاية       
باشد، يعنـي بـاوري باشـد كـه پـذيرش آن            حقيقتاً پايه   شايد باور خداپرستانه باوري     . محتمل باشد 

  .هاي بديهي كه فرد پذيرفته است كامالً موجه باشد ن پذيرش آن بر پاية ساير گزارهبدو
شناسي اصلي آن بنگريم، داليل زيادي براي ترديد در            را به توجه به ريشه     توجيهبنابراين، وقتي   

شود كه فرد در داشتن باور خداپرستانه فقـط در صـورتي موجـه                اين دستورالعمل معرفتي يافته مي    
در كارهاي فيلسوفان مختلف دستخوش     » توجيه « البته، كلمة .  براي آن شاهدي داشته باشد     است كه 
اند كـه     هاي بسيار بوده است؛ فيلسوفان اين كلمه را براي ناميدن اوصاف مختلفي به كار برده                توسعه
اهي به  رو، آن را گ     از اين . شناختي است، اما شباهتي به آن دارند        در اصطالح معرفت  » توجيه«غير از   
اي   يا شاهد گزاره  (اي    يعني مثالً فرد براي سخنش شاهد گزاره      : اند   به كار برده   اي  شاهد گزاره معناي  
، بخـشي از    »آيـا بـاور خداپرسـتانه موجـه اسـت         «: گونه بنگريم اين سؤال كه      وقتي اين . دارد) كافي

نيست كه در تـصديق     روشن  ) با نظر به كاربرد مورد نظر كلمه      (دهد؛ زيرا     جذابيتش را از دست مي    
شايد فرد براي باورهـاي     . اند چيزي بد و ناهنجار وجود داشته باشد         باورهايي كه در اين معنا موجه     

اي نداشته باشد؛ اگر چنين باشد، اين امر بر ضد اين باورها نخواهد بـود،                   اش شاهد گزاره    اي  حافظه
  . به آنها چيزي نادرست وجود داردو نتيجة آن اين نخواهد بود كه در تصديق آنها و در معتقد شدن

راه ديگر انديشيدن به توجيه، كه مـشابهتي بـا كـاربرد رايـج آن دارد و چيـزم نيـز در كارهـاي            
 relation of) رابطـة مناسـبت  اخيرش آن را امضا كرده است، اين است كه آن را صرفاً بـه مثابـة   
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fittingness)ـ پايه، شامل چيزهاي ديگري است  كه اي معين و پاية معرفتي فرد بدانيم    بين گزاره
شايد اين راهي باشدكه توجيـه را       . باشد  هاي فرد نيز مي     فرد آنها را باور دارد، همچنين شامل تجربه       

بايد از طريق آن تصور كرد؛ اما اگر چنين بينديشيم ديگر روشن نخواهد بودكـه بـاور خداپرسـتانه                   
باز شايد ايـن    . ية بعضي از شواهد محتمل باشد     وصف توجيه را فقط در صورتي دارا است كه بر پا          
  .نيز همانند باورهاي حافظه در اين خصوص باشد

حاصل اينكه، سنت شايع غربي بر آن است كه تضمين را با توجيه يكـي بگيـرد؛ و نيـز بـر آن                       
است كه توجيه را بر اساس وظيفه و عمل به تعهد در نظر بگيرد، و بنـابراين فـرض كنـد كـه ايـن               

اي خوبي براي وجود      عرفتي وجود دارد كه نبايد خدا را باور داشت مگر اينكه شاهد گزاره            وظيفة م 
اي له و     شناختي دربارة باور خداپرستانه بر شاهد گزاره        در نتيجه، بحث معرفت   . خدا در دست باشد   

مـا  ا. هاي له و عليه باور خداپرسـتانه، متمركـز شـده اسـت              عليه باور خداپرستانه، يعني بر استدالل     
شـود در دسـت       داليل خوبي براي ترديد در وجود وظايفي از قبيل آنچه سنت بـه آن متوسـل مـي                 

  .است
باورهـاي فـرد ديوانـه، كـه  تـصور        . و شايد يكي گرفتن تضمين و توجيه در ابتدا اشتباه باشـد           

ي كند ناپلئون  است، تضمين اندكي براي او دارد؛ اما مـسئلة او كوتـاهي در اداي وظيفـة معرفتـ                      مي
اش را    دهد؛ او شايد وظيفة معرفتي      اش را به بهترين صورت انجام مي        او شايد وظيفة معرفتي   . نيست

اش مانع اين اسـت كـه باورهـايش داراي تـضمين              دهد؛ اما ديوانگي    ترين صورت انجام مي     به عالي 
. ، نيـست  عدم تضمين دربارة او به معناي ناموجه بودن، يعني كوتاهي در اداي وظيفة معرفتي             . باشند

: مثـال ديگـر ايـن اسـت       .  به هيچ روي يكي نيستند     موجه معرفت شناختي بودن   بنابراين، تضمين و    
و ايـن نظيـر سـدة بيـستمي روح شـرور            (فرض كنيد كه دانشمندان برتر ساكن ستارة آلفا قنتورس          

ي ا  هاي شناختي مغـز مـرا بردارنـد و در خمـره             مرا دستگير كنند، و با كمك آزمايش      ) دكارتي است 
اشـان در مغـز مـن     بگذارند و به طور مصنوعي به آن غذا رسانند، آنگاه به سبب پيـشرفت فنـاوري               

در اين صورت اين    . داشتم  رفتم آنها را مي     ام مي   باورهايي توليد كنند كه من اگر دنبال شغل معمولي        
مـن  شود گفت كه اين عدم تضمين حاصل كوتاهي           باورهاي من تضمين نخواهد داشت، اما آيا مي       

  .باشد؟ هرگز ام مي در اداي وظيفة معرفتي
شناسـي    در اثر اين مسائل و مسائل ديگر، راه ديگري دربارة انديشيدن بـه معرفـت در معرفـت                 

 ذهـن . دربارة اين اصـطالح نگـا     ( است   (externalism)گرايي    جديد پديد آمد، و آن همان بيروني      
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يزي است كه دوباره ظاهر شده اسـت، زيـرا          گويد چ   گرايي مي   يا شايد هم آنچه بيروني    ). 8شمارة  9
بـر  . گراي بـوده اسـت   شناسي مقدم بر دورة روشنگري در واقع بيروني هاي رايج در معرفت   كوشش

گرايي، تضمين بر انجام وظيفه مبتني نيست، يا بر چيزي مبتني نيست كه شناسنده بـر آن             طبق بيرون 
ربارة تجربة خودش است و بـه اينكـه آيـا           كه به آنچه د     چنان(دسترسي شناختي خاص داشته باشد      

؛ بلكه تضمين   )اش را به بهترين صورت انجام دهد، دسترسي دارد          كند كه وظيفة معرفتي     كوشش مي 
از عامـل معرفتـي قـرار دارنـد ـ عـواملي از قبيـل اينكـه آيـا          » بيرون«بر عواملي مبتني است كه در 

اند يا نه، يـا ايـن كـه آيـا باورهـاي او را                 دهباورهاي او از طريق سازوكار شناختي معتبري توليد ش        
  آورند كه در محيط معرفتي مناسب در كارند يا نه؟ قوايي فراهم مي

گرايانه بينديـشيم     شناسي باور خداپرستانه به اين شيوة بيروني        توانيم دربارة معرفت    ما چگونه مي  
؟ )بل قبول روزآمـد اسـت     اي قا   بخش سنتي است و هم به گونه        اي رضايت   اي كه هم به گونه      شيوه(

شناختي  ترين چيزي كه بايد در اينجا درك شود اين است كه اين پرسش هستي رسد، مهم به نظر مي  
شـناختي دربـارة تـضمين بـاور          ، بر مسئلة معرفت   »آيا شخص هم چون خدا وجود دارد يا نه؟        «: كه

ا آفريـده اسـت، پـس       طبيعي است كه فكر كنيم كه اگر ما را در واقـع خـد             . خداپرستانه مقدم است  
اي كه در باور به خدا در كارند در واقع فرايندهاي باورسازِ قابل اعتماد هـستند؛                  فرايندهاي شناختي 

اي كه باور به خدا را توليـد   اگر در واقع خدا ما را آفريده است، پس ترديد نيست كه قواي شناختي     
از سوي ديگـر،    . ت در كار هستند   شناختي مساعد و موافق اس      كنند در محيطي كه از نظر معرفت        مي

اي توهم است، در ايـن صـورت اوضـاع بـسيار      اگر خدايي وجود ندارد، اگر باور خداپرستانه گونه  
ترديد حاصل تفكر آرزومندانه يا حاصـل فراينـد           در اين صورت باور به خدا بي      . كمتر روشن است  

ين اندكي خواهد داشت يـا  شناختي ديگري خواهد بود كه معطوف به حقيقت نيست، بنابراين تضم         
و باز در اين صورت باور به خدا بر اساس استدالل شـبيه بـاور بـه                 . اصالً فاقد تضمين خواهد بود    

تـر    گونه باورها تضمين دارنـد؟ دقيـق        آيا اين : هاي فلسفي غلط بر اساس استدالل خواهد بود         نظريه
اال به آنها اشاره كرديم درست باشند،       گرايانه در باب تضمين كه در ب        هاي بيروني   بگوييم، اگر ديدگاه  

  .آيا آن باورها تضمين خواهند داشت؟ آسان نيست كه بگوييم خواهند داشت
اي كه گويا اين      گونه  شناختي مربوط به باور خداپرستانه به       عادت مرسوم بحث از مسائل معرفت     

ايـن دو   . اسـت شناختي باشـند يـك بـدفهمي          توانند به درستي مستقل از مسائل هستي        بحث ما مي  
  .اند موضوع به طور ناگشودني در هم تنيده


