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 شناختی دیدگاه ولترستورف دربارة معقولیت باورهای دینی مبانی معرفت

 
 2پور ، حکیمه یوسف1عباس یزدانی

 
 (17/03/95تاریخ پذیرش مقاله:  -18/05/93)تاریخ دریافت مقاله:

 
 چکیده

شناسی دینی به دفـا  از معقللیـت باورهـا      هایی که در معرفت یکی از رهیافت
شناسـان    است. در بین معرفت« شده  شناسی اصالح معرفت»دینی پرداخته است، 

ایـن نلشـتار   با انتقادات کمتر  ملاجه اسـت.  « ولترستلرف»شده دیدگاهِ  اصالح
شناختی دیدگاه  معرفت مند  از روش تلصیف و تحلیل، مبانی با بهرهسعی دارد 

شـناختی   ولترستلرف را دربارۀ معقللیت باورها  دینی نشان دهد. مبانی معرفت
بـرا    و  گرایـی اابـل تبیـین اسـت.     لترستلرف از طریق بررسی چالش دلیلو

شناسـی در صرـر روشـن،ر ، ممهـلم      رهایی از تلقـی جزمـی و نـااص معرفـت    
 و معقللیـت مـلاعیتی را   گرایانـه  شناسی وظیمـه  معقللیت را بسط داده و معرفت

 شناسـی خـارو و بـه ةـلزۀ     از المـرو معرفـت   است. به همین جهت  اتخاذ کرده
در باب تلجیه، مبناگرایی  تلأم با انسجام  لترستلرفوروانشناسی وارد شده است. 

گرایـی منمـی، مبنـاگرایی تـ  یر      دلیـل پـذیرش انسـجام    را پذیرفته است؛ اما به
او بـرا  دفـا  از معقللیـت باورهـا       چندانی در دیدگاه ایجابی او نداشته است.

گرایی دچـار   اده، اما به نلصی کثرتها  گلناگلنی را ملرد نظر ارار د دینی جنبه
 گشته است.

 گرایی. شده، معقللیت، وظیمه شناسی اصالح ولترستلرف، ةق، مبناگرایی، معرفت ها: یدواژهکل
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 مقدمه

ا   ، تلجیه معقللیت باورها  دینـی ملوـل  پرمنااشـه   «شناسی دینی معرفت»در ةیطة 
صقالنیت باورها  دینـی را بـه   رهیافت نافذ صرر روشن،ر  است که « گرایی دلیل»است. 

گرایـان منحرـراو وجـلد دلیـل اـل  و کـافی، ان هـم از نـل           چالش کشیده است. دلیل
شده با انتقـاد از   شناسان اصالح دانند. معرفت ا  را شرط صقالنیت باورها  دینی می گزاره
رده، به گرایان، معیار انان را تکذیب ک صنلان اساس دیدگاه دلیل به« گرایی کالسیک مبنا»

شناسـی   معرفت»که رهیافت  طلر  اند. به دفا  منطقی و معقلل از باورها  دینی پرداخته
نسـبت بـه باورهـا  دینـی و فهـم      « گرایـی  دلیل»به دلیل تردید در چالش « شده اصالح

بـه دلیـل انتقـاد از    « ولترسـتلرف . »]28-30، ص8 [متداول از ان به وجلد امـده اسـت  
رود. مبانی دیـدگاه   شمار می شده به شناسی اصالح ن اصلی معرفتگرایی، از نمایندگا دلیل

شده است، با این تماوت  شناسان اصالح او دربارۀ معقللیت باورها  دینی، مشابه با معرفت
، تـ  یر پذیرفتـه اسـت.    «تلماس رید»شناس ارن همدهم،  که و  تا ةد زیاد  از معرفت

صـلرت   ر مبنـاگرایی کالسـیک بـه   معتقـد اسـت کـه معیـا    « پلنتین،ـا »در همین مسـیر  
کند  را از ساختار باورها خارو می« باور ملجه»خلدارجاصی نامنسجم بلده و ملارد بدیهی 

؛ بنابراین او این معیار را نادرست خلانده و نپذیرفتـه اسـت. و  باورهـا     ]215، ص13[
نشان داده  دینی را باورهایی مبنایی به ةساب اورده و بدین شکل معقللیت این باورها را

ا  متماوت بـه   گلنه است. ازانجاکه دیدگاه پلنتین،ا با انتقاداتی ملاجه شد، ولترستلرف به
دفـا  از معقللیــت باورهــا  دینــی پرداختــه اسـت. او ابتــدا مبنــاگرایی کالســیک را بــا   

طلر صادق و یقینی مبنا  معرفت ارار گیرند، به چالش کشـیده   هایی که بتلانند به گزاره
گرایی را نقـد کـرده، زیـرا از نظـر او      دلیل« جان الک»س با استماده از دیدگاه است. سپ
گرایـی را بـا اـلت و اسـتحکام بیـان نکـرده اسـت. و          کس بـه انـدازۀ الک دلیـل    هیچ 
خلانده و تالش کرده تا صقالنی بـلدن باورهـا را بـه     گرایی را دیدگاهی غیر کاربرد   دلیل
ر زنـدگی روزمـرۀ افـراد کـارایی الزم را داشـته باشـد.       ا  ملرد بحث ارار دهد که د گلنه

ولترستلرف باورها  دینی را مبنا و تعهد  اساسـی در سـاختار باورهـا  فـرد خـداباور      
داند؛ اما بر خالف پلنتین،ا، صقالنی بلدن باورها  دینی را صرفاو به ارار داشتن انها در  می

گرایـی ایـن اسـت     ستلرف مشکل دلیلکند. به بیان ولتر میان باورها  مبنایی منلط نمی
رو و   بخـش اسـت. ازایـن    تلاند ب،لید چه ملاع دلیلش کافی و روایت که فرد هرگز نمی

معتقد است فرد تا زمانی که دالیل کافی صلیه درستی باورش پیدا نکرده، در بـاور کـردن   
نزدیـک  « اصتمادگرایـان »به طلر صقالنی صمل کرده است )نظر او از این ةیث به دیدگاه 
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اسـت.   2«جان پـلالک » 1«نظریات انسجام منمی »شلد(. این صقیده ولترستلرف مانند  می
اسـاس بیـنش   خـلانی دارد بـا    هـم « گرایـان  انسـجام »در ةالی که ایـن صقیـده بـا نظـر     

. ]170-172، ص11[مخـــالمتی نـــدارد  بـــه ســـاختار بـــاور صقالنـــی 3«مبناگرایـــان»
ــت ــت  معرف ــد معرف ــتلرف مانن ــی ولترس ــالحشنا شناس ــان اص ــل س ــده و دلی ــان،  ش گرای

است. ولترستلرف در دفا  از صقالنیت باورها  دینی بـا تجدیـد نظـر در    « گرایانه وظیمه»
شناسی فلسمی صبلر کرده و به معقللیت  معنا، معیار و گسترۀ صقالنیت از مرزها  معرفت

ۀ ملاعیتی رسیده است. بدین ترتیب و  وارد المـرو اخـالق شـده و بـه بحـث در ةـلز      
اینکـه: ولترسـتلرف تحـت تـ  یر کـدام فیلسـلف یـا        روانشناسی باور نیز پرداخته است. 

شده است؟ او در  فیلسلفان وارد المرو باید و نبایدباور ، مجاز و غیر مجاز و ةق و ناةق 
این ملرد به کدام واژه صالاه نشان داده و ان را مناسب تلصیف دیدگاه خلد یافته و چـرا  

با تلجه بـه کـدام نظـر یـا معیـار از فراینـد       و  ن کشیده شده است؟ به سل  این واژگا
اورده و چه صـلاملی را در باورسـاز  مـ  ر دانسـته      باورساز  و باورورز  سخن به میان 

انـد، وجـلد دارد    است؟ ایا تماوتی میان و  و سایر فیلسلفانی که به این امر تلجه داشته
هـا    کند با تلصـیف و تحلیـل صبـارت    ی میهایی است که این نلشتار سع یا نه؟، پرسش

شناسـی ولترسـتلرف    شلد که معرفـت  در پایان روشن می ولترستلرف به انها پاسخ دهد.
 است.« گرا کثرت»و « اصتمادگرا»
 

 شده   شناسی اصالح پایبندی ولترستورف به اصول معرفت
سـیار  از  شده بـه ب  شناسی اصالح ها  شاخص معرفت صنلان یکی از چهره ولترستلرف به

شناسی پایبند است، هـر چنـد در مـلارد  متمـاوت و فراتـر از       ها  این معرفت مشخره
صنـلان   شـده، بـه   شناسی اصالح ها  معرفت همکاران خلد صمل کرده است. یکی از م لمه

هـا    گمتمان غالب امروز ، این است که خداباور نباید باور به خـدا را بـر مبنـا  گـزاره    
دینی و در رأس انها باور به خدا کامالو صقالنی است، بـدون اینکـه    دی،ر بپذیرد؛ باورها 

طـلر   بر مبنا  باورها  دی،ر باشد. دوم اینکه سـاختار معرفتـی خـداباور در صـلرتی بـه     
شلد که فرد به وجلد خدا، ةتی بدون استدالل یا دلیل، باور و یـا معرفـت    مناسب بنا می
تباط تن،اتن،ی با یکـدی،ر دارنـد. ولترسـتلرف    ار   . این دو م لمه]406، ص7 [داشته باشد

                                                      
1. negative coherence theories 
2. John Pollock 

 است. اساس بینش مبناگرایان به ساختار باور صقالنی تمایز میان باورها  بالفرل و باورها  میانجی. 3
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گرایی، مبناگرایی و چالشی که در ایـن زمینـه مطـرح     این ارتباط را به تلقی الک از دلیل
گرداند. به گمتة ولترستلرف اینکه باورها  دینی بـرا  پـذیرش صقالنـی بـه      شده، باز می
را فـراهم اورد، امـا   ا  نیاز دارند، چالشی اسـت کـه جـان الک ملجبـات ان      دلیل گزاره
انـد.   شـده تـاکنلن نسـبت بـه اصتبـار ایـن چـالش تردیـد داشـته          شناسان اصالح معرفت

درگیـر باشـد،   « فلسـمة دیـن تحلیلـی   »کند که امروزه هر کس بـا   ولترستلرف اذصان می
پذیرد. ممکن است برخی نسـخة مشـروط ان را بپذیرنـد،     گرایی الک را نمی چالش دلیل
پـذیرد. تقریبـاو    ان را به شکل غیر مشروطی که الک ترویج کرد، نمی کس  اما تقریباو هیچ

داند که بر مبنا  یقینیات باشد. این  کس معقللیت خداباوران را مستلزم دلیلی نمی  هیچ
. ]28، ص8[شده اسـت   شناسی اصالح ملاعیت جدید، بدون تردید و صمدتاو نتیجة معرفت

 من نیاز  ندارد باورهـا  دینـی خـلد را بـر     شده، فرد م شناسان اصالح به صقیدۀ معرفت
تلانـد انهـا را بـا دالیلـی غیـر از دالیـل        ا  بپذیرد. بلکه مـی  مبنا  دالیل یقینی و گزاره

ا  اةتمـالی   تلانـد بـه گلنـه    طلر معقلل و منطقی بپذیرد. این معقللیـت مـی   ا  به گزاره
صلرت پذیرد و صملمیـت  صلرت پذیرد و بر مبنا  دالیل یقینی نباشد یا با دالیل فرد  
 مد نظر فیلسلفان معتقد به صقالنیت ةداکثر  را نداشته باشد.  

گرایـی دارد. ایـن    شده مشخرة ود دلیـل  شناسی اصالح بر اساس م لمة دوم، معرفت
ا  در ملرد باورها  دینی را نادرسـت ارزیـابی    شناسی استماده از دلیل گزاره نل  معرفت

بار دانسته اسـت.   و گاهی دارا  ارزش ناچیز یا ةتی زیانکرده، ان را گاهی غیر ورور  
کند که بسـیار  از   چنین استدالل می ادراک خدادر کتاب خلد به نام « ویلیام الستلن»

باورها  صادق دربارۀ خدا، به دلیل اینکه فرد خدا را تجربه کرده است، صقالنـی دانسـته   
 .]29، ص8[ تداللی به سـبک الک دارد شلند، نه به دلیل اینکه او برا  باور کردن اس می

نقطة صطمـی در بسـط و تمرـیل یکـی از      به گمتة پلنتین،ا، الستلن با ن،ارش این کتاب 
نیاز  باور دینی از برهان، ایجـاد   شده، یعنی بی شناسی اصالح ها  اساسی معرفت ملول 

شـده   اامـه ها  ا شده را نمی استدالل  شناسی اصالح کرد. ولترستلرف نیز مشخرة معرفت
کنـد کـه بـرا      ها  گیملردش بیان مـی  داند. او در سخنرانی در ا بات باورها  دینی می

، 8[ها  الکی نـدارد، بسـیار  از باورهـا دربـارۀ خداونـد ةـق اسـت         فرد  که استدالل
. به صقیدۀ و  بسیار  از باورها  صادق دربارۀ خدا ةالت معرفتی دارنـد، گرچـه   ]29ص

شناسـان   هایی به سبک الک نـدارد. ایـن معرفـت    از انها استدالل فرد باورمند در ةمایت
گرایی را به  تشخیص دادند که الک اساساو به دلیل مبناگرایی کالسیک خلد، چالش دلیل

ةلزۀ باورها  دینی وارد کرده است. مطابق بـا دیـدگاه مبناگرایـان کالسـیک، باورهـا       
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نلصی نیستند کـه بتلاننـد در مبنـا اـرار     تر باورها  خداگرایانه، از  دینی یا به طلر خاص
شـلد، بـرا  اینکـه ملجـه،      گیرند. طبق این دیدگاه، هر باور  کـه در روبنـا ظـاهر مـی    

ا  نیاز دارد که شایسـت،ی   ةق باشد، به ةمایت باورها  غیر خداگرایانه شده و به تضمین
مبنا  انهـا ا بـات    ارار گرفتن در زیربنا را داشته باشند و باورها  دینی و خداگرایانه بر

شلند. اما اگر مبناگرایی کالسیک غیر اابل ابلل باشد، ان،اه چنین ن،رشی دچـار تزلـزل   
شناسی دی،ـر  جـای،زین    سرصت با ساختار معرفت گردد؛ م،ر اینکه به شده و واژگلن می

، همچنـان کـه سـاختار    ]28، ص8[ ان،یز  به همین گلنه است گردد که به طلر ش،مت
شـده جـای،زین شـده اسـت. بیشـتر       شناسـی اصـالح   کالسیک با معرفـت شناسی  معرفت
طـلر   ا  اتماق نظـر دارنـد کـه ان را بـه     شده در م لمة دوم به گلنه شناسان اصالح معرفت

برند. بـر   صلرت یکسان بهره نمی به کنند؛ اما از م لمة اول  گیر  می مشابه تمسیر و نتیجه
ه باور به خدا برا  خداباور وااعاو مبنایی اسـت.  مبنا  م لمة اول، پلنیتین،ا معتقد است ک

. بنـابراین  ]406، ص7[ به نظر و  اگر خداباور از باور به خـدا شـرو  کنـد ملجـه اسـت     
دهـد. ولترسـتلرف صقالنیـت     پلنتین،ا باور به خدا را در میان باورها  مبنـایی اـرار مـی   

چنین بـا ایجـاد شـباهت    کند، هم باورها  دینی را در مبنا بلدن این باورها جستجل نمی
پـردازد؛ بلکـه بـا ارا ـة      میان این باورها و باورها  ةسی به دفا  از معقللیـت انهـا نمـی   

کند که معقللیت باورها  دینی اابل دفا  باشد؛ ةتـی اگـر    ا  صمل می معیارش به گلنه
د انها در میان باورها  مبنایی پذیرفته نشلند. بنابراین معیار و ، ومن اینکـه خـن نبـل   

کند، از اشکاالت وارد بر نظر پلنتین،ا در ملرد مبنایی بـلدن   معیار معقللیت را جبران می
 ماند. باورها  دینی در امان می

 
 آیا ولترستورف فیلسوفی مبناگراست؟  

شناسی دو نظریة صمده دربارۀ تلجیه باورها مطرح است: یکی نظریة  اکنلن در معرفت هم
گرایی و هماهن،ی در  بناگرایی. ولترستلرف نظریة انسجامگرایی و دی،ر  نظریة م انسجام

پـذیرد. بـه نظـر و  صـحی       نظام معرفتی فرد باورمند را برا  تلجیه صقالنی باورها مـی 
پـذیرد، و  را در ان بـاور    نیست که گمته شلد دلیلی که فرد بر مبنا  ان بـاور  را مـی  

طـلر کلـی بـه سـایر      ور فـرد بـه  کند، ان دلیل اادر به چنین کار  نیست و بـا   ملجه می
. او معتقد است که فـرد در پـذیرش یـک بـاور در     ]165، ص11[ باورهایش بست،ی دارد

طلر صقالنی ملجه است که ان باور با سایر باورها  نظام معرفتـی و وظـایف او    صلرتی به
منطقاو سازگار باشد. ولترستلرف وـمن اینکـه تلجیـه صقالنـی باورهـا را نیازمنـد وجـلد        
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دانـد، بـه وجـلد باورهـا  مبنـایی نیـز        باور  و معرفتی می  هن،ی و انسجام در نظامهما
اگر فرد در یکی از باورها  خلد ملجه نباشد، چنین نقرـی بـه   »گلید:  اصتقاد دارد و می

، 11[« یابـد.  انـد، راه مـی   نسل سلم و چهارم باورهایی که بر مبنا  بـاور اولیـه بنـا شـده    
کند کـه و    کند و هم بیان می باط میان باورها را اشکار میچنین بیانی هم ارت ]166ص

پـذیرد. او در ارا ـة معیـار خـلیش دربـارۀ       در باب تلجیه، مبناگرایی تلأم با انسجام را می
شاید بـرا  مـا ان زمـان    »کند:  معقللیت باورها ان را معیار  منسجم تلقی و ترری  می

صنـلان یـک ااصـدۀ کلـی      ن/مبناگرایـان بـه  گرایا رسیده است که از پندار دوگان،ی انسجام
کند که  اندکی ت مل روشن می ]172، ص11[«بند  دست بکشیم. کننده برا  رده روشن

گمتة او کامالو اابـل پـذیرش و بـه لحـاط منطقـی فااـد اشـکال اسـت. صـالوه بـر ایـن،            
کند که معتقد به تمکیک میان  ها  خلیش به این مطلب اشاره می ولترستلرف در نلشته

تـلان و  را   باورها  مبنایی و غیر مبنایی در ساختار معرفتی است. با این ةساب، ایا می
فیلسلفی مبناگرا نامید؟ اگر چنین باشد ترـلر دوگـان،ی میـان دو نظریـة مبنـاگرایی و      

رود. اما ایـن مطلـب هنـلز     که خلد او نیز بیان کرده از میان می  طلر گرایی همان  انسجام
طلر دایق بـرا  باورهـا  مبنـایی مرـداای معـین       و  به الًاوزیرا چندان واو  نیست؛ 

نکرده و فقط به وجلد انها اذصان کرده است )مثالو با مبنا بلدن باورها  دینـی مخـالمتی   
به لحاط نظر  ممکن  ثانیاَ .]176، ص11[ نکرده و این امر را غیر صقالنی ندانسته است(
د. ممکن اسـت فـرد صـرفاو بـه تعـداد  بـاور       است هیچ یک از باورها  فرد مبنایی نباش

ها باور داشته باشد. ممکـن اسـت در    معتقد باشد و به هر یک از انها بر مبنا  سایر گزاره
ترلر، این مطلب صحی  یا معقلل نباشد ولی این بدین معنا نیست که واـل  ان امکـان   

رد بـه تعـداد   ندارد. همچنین ممکن است همة باورها  یک فرد مبنایی باشند. شـاید فـ  
ها  دی،ـر نباشـد. بـا     ها باور داشته باشد؛ اما باور او به انها بر مبنا  گزاره زیاد  از گزاره

این ترلر، گسترش دایرۀ باورها  مبنایی محال نیست و چه بسا که افراد دارا  باورها  
ایی اندیشد؛ و  وجلد باورها  مبن مبنایی بسیار  باشند. اما ولترستلرف بدین گلنه نمی

کند، و در وااع تعداد کمی باور  داند و انها را از باورها  غیر مبنایی جدا می را محال نمی
ا  نکـرده   ا  که ملرد بررسی وااع شد، اشـاره  داند که البته به انها تا اندازه را مبنایی می

نیـاز از اسـتدالل    است. از یک سل، ولترستلرف یافتن باورها  مبنایی را که صـادق و بـی  
داند که به همان نسبت از وجلد دلیل برا  ةمایت از سایر باورها  فرد  شد، دشلار میبا

هـا    گرایـی و اسـتدالل   و از سل  دی،ر به صقیدۀ و  ایاس ]46، ص12[ شلد کاسته می
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 خلرده و غیر اابـل دفـا  اسـت    استقرایی اةتمالی در تلجیه باورها  غیر مبنایی شکست
رایش کالسیکی مبناگرایی را رو به افلل دانسـته و ان  بنابراین گ؛ ] 40و ص 37ص، 12[

ـ جان الک و اخالق باورداند. او در مقدمة کتاب خلد ـ   را شایستة معیار و مبنا بلدن نمی
ووـلح   بـه  ]مبناگرایی کالسیک و چـالش مربـلط بـه ان   [واتی »رسد:  به این نتیجه می

باه است و تمـاوتی نـدارد کـه ایـا     شلد و سپس ملرد تمکر ارار گیرد، اطعاو اشت مند  ااصده
صنلان معیار  برا  ةق باور  صنلان معیار  برا  پذیرش نظریات صلمی ارا ه گردد یا به به

  بـه « داشتن نسبت به باورها  متداول دربارۀ جهان و مسا ل دینی، یا هر چیـز دی،ـر .  
شایسـتة  رسد که اطالق واژۀ مبنـاگرا ان هـم از نـل  غیـر کالسـیک و فراگیـر،        نظر می

کننـد   گلنه باورها معین می  فیلسلفانی چلن پلنتین،ا باشد که نه فقط مرداای برا  این
شمرند. پلنتین،ا بـا پـذیرش نـل  معتـدل و نـه افراطـی        که تعداد انها را نیز بسیار برمی

کند؛ اما ولترستلرف چنین معیـار  را در ارا ـة    صنلان معیار ابلل می مبناگرایی، ان را به
کند. هر دو فیلسلف رویکرد ود مبنـاگرایی کالسـیک را اتخـاذ     یی خلد وارد نمینظر نها
کنند. ولترستلرف با در نظر داشتن مبناگرایی وعیف و نه فراگیر، از جهتـی بـا سـایر     می

کند. در اینجـا الزم   شده ملافقت کرده و از جهت دی،ر مخالمت می شناسان اصالح  معرفت
 تلصیف شلد.« فراگیر»است واژۀ 

تلان دو منظر در نظر گرفت؛ یکی به جهت گسـتره و   در اینجا می« فراگیر»برا  واژۀ 
شناسـی   تعداد باورها  مبنایی و دی،ر  به جهت ةلزۀ باورها. فیلسلفان سـنت معرفـت  

ها  مبنـاگرایی کالسـیک رهـا کـرده،      گیر  ها و سخت شده، خلد را از محدودیت اصالح
کننـد. برخـی از انـان هماننـد پلنتین،ـا، فـرد را در        فراتر از دیدگاه جان الک صمـل مـی  

صنـلان باورهـا  مبنـایی،     پذیرفتن باورها  بدیهی اولی، بدیهی ةسی و یا خطاپـذیر بـه  
کنند، بلکـه باورهـا  مبنـایی را     تنهایی به این نل  باورها اکتما نمی دانند اما به معقلل می

دهنـد. انـان تحـت     تجربه تلسعه می به لحاط مرداای با استماده از ال،ل  استقرایی و یا
شناسـی ریـد هسـتند. ریـد      ت  یر سنت کاللینی ارار دارند و مت  ر از ا ار، افکار و معرفت

واسطه و غیر استنتاجی  ا  بی کند که اکثریت وسیعی از باورها  انسان به گلنه اذصان می
ا مبنـایی و  شـلند؛ یعنـی اغلـب باورهـ     ها  ذاتـی ایجـاد مـی    از طریق تمایالت و گرایش

؛ اما گسترش باورها  مبنایی و گرایش به مبناگرایی نه به لحاط ]225، ص13[اند  ملجه
وسـیلة   صلرت کلی و در جهت گسترش ةلزۀ باورها، کمی زودتر از رید به مرداق بلکه به

جان الک انجام شد. جان الک با دات زیاد و تمریل ماهرانه، مبناگرایی را به کاربردها  
شـده کـه متـ  ر از و      شناسان اصالح معرفت  انه ان برا  باورها  دینی کشاند.گرای دلیل
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بلدند، نیز مبناگرایی را در این ةلزه به کار بردند. انـان فراتـر از دکـارت و بـا پیـرو  از      
الک، صالوه بر باور صلمی باورها  دینی را به ةلزۀ معقللیت مبناگرایی وارد کردنـد. الک  

گرفت، امـا دکـارت فقـط     مطالبات مبناگرایی کالسیک را در نظر میبرا  هر باور معقلل 
رسد که دکارت معتقد نبلد کـه   کرد. به نظر می برا  باور صلمی این مطالبات را لحاط می

ا  معقـلل بپـذیرد، بایـد     فرد برا  اینکه اصالو معرفتی داشته باشد و یا چیز  را به گلنه
. بـر خـالف مبنـاگرایی صلمـی     ]22، ص2 [کنـد مطالبات مبناگرایی کالسیک را بـراورده  

مربلط به دکارت، مبناگرایی الک معقللیت و معرفت همة افراد نه فقط افـراد درگیـر بـا    
دهـد؛ بنـابراین مبنـاگرایی در     گیرد و به ذهن انسان مدرن نیز شکل می صلم را در بر می
لیـل اسـت کـه    تر است و دامنـة محـدودتر  دارد. اةتمـاالو بـه همـین د      دکارت باستانی

یابـد.   کنـد و مـی   ها  مبناگرایی را در الک و نه در دکارت جستجل می ولترستلرف ریشه
تر اینکه مبناگرایی الک نسبت به مبناگرایی دکارت، انچه را ولترسـتلرف در پـی ان    مهم
 با وولح بیشتر  اشکار کرده است. 1است
 

  گرایانه در نگاه ولترستورف شناسی وظیفه معرفت
اه ولترستلرف دامنة ممهلم معقللیت وسیع بلده و این واژه دارا  معانی گلناگلن از دیدگ

هـا    معرفتی فرد نیست و فقط شامل گزاره  است. گسترۀ معقللیت صرفاو محدود به جنبة
گردد؛ بلکـه   صادق، سازگار به لحاط منطقی و بدون دخالت جنبة صاطمی و اةساسی نمی

شلد که با اصمال فرد  پیلند خلرده و  ه ارزشی نیز میدارا  جنبة هنجار ، اخالای و گا
شـلد. بـدین معنـا کـه فـرد در مـلرد        با واژۀ درست و نادرسـت در مـلرد ان ةکـم مـی    

ها  خلد، باید صمل صحی  را انجام دهد و این امر به معنا  تخطی نکـردن از   باورداشت
هنجارها و تعهـداتی   شده، وظایف، شناسان اصالح وظایف معرفتی است. از دیدگاه معرفت

طلر که در ملرد اصمال وجلد دارد. پیرو  کـردن از ایـن    در ملرد باور وجلد دارد، همان 
منطـق   وظایف و تعهدات به معنا  معقلل بلدن و ارلر در پیرو  از انها بـه معنـا  بـی   

بلدن است. از این منظر، فرد معقلل و منطقی کسی است کـه باورهـایش بـا معیارهـا      
خاطر کلتـاهی   ربارۀ وظایمش سازگار و هماهنگ باشد. اگر چنین نباشد فرد بهمناسبی د

                                                      
لل باشند، ةتی اگر مبنایی تلانند معق ولترستلرف در پی ان است که ا بات کند باورها  دینی می .1

گرایانه از ارا   شناسی وظیمه نداشته باشند. و  در بحث معقللیت و تعریف ان متناسب با معرفت
 شلد. بایست  مستقالو  در مقالة دی،ر  بررسی  کند. این اصتقاد او می الک  استماده می
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ها و ارلر در پیرو  از هنجارها یا معیارها  مربلط بـه   در انجام این وظایف یا مسئللیت
تـلان گمـت    اید. با تمثیل اخالای مـی  شلد و دی،ر معقلل به ةساب نمی ان، سرزنش می

غیر مجاز و امر معقلل صبارت اسـت از امـر مجـاز. در     امر غیر معقلل، صبارت است از امر
کنند. فرد  شده با مماهیم هنجار  معقللیت کار می شناسی اصالح وااع، فیلسلفان معرفت

S  در ابلل گزارۀp  52، ص2[ زمانی صقالنی است که هیچ وظیمة معرفتی را نقض نکنـد 
هـا  معرفتـی فـرد بـه      نـایی . از این رو، معقلل بلدن به معنا  اسـتماده از تلا ]169و ص
ا  است که با هیچ یک از هنجارها و وظایف معرفتـی وـدیت    ا  شایسته و به شیله گلنه

شلد. ممهلم  . در اینجا معقللیت بر ةسب وظیمه تعریف می]126-127، ص2[ پیدا نکند
چیز  که فرد ملزم به انجام ان است یـا  »وظیمه در ااملس فلسمی کمبریج چنین است: 

تلاند وظیمة اخالای، وظیمة اانلنی، وظیمه در مـلرد   وظیمه می« ت که انجام دهد.نیاز اس
صنلان  ممهلم الزام و وظیمه به ]31-32، ص13 [«ا  و ... باشد. پدر و مادر یا وظیمة ةرفه

صنلان فیلسـلفی   ممهلم صقالنی مرتبط با باور را برا  اولین بار جان الک مطرح کرد. او به
نلشت که باور صقالنی باور  است که با در  ا  در باب فهم بشر  رسالهخداباور در کتاب 

نظر گرفتن وظایف و الزامات معرفتی ملجه باشد. از میـان فیلسـلفان معاصـر، رودریـک     
چیـزولم بـاور فـرد      چیزولم، بر وجلد وظایف معرفتی صحه گذاشت. طبق نظریة معرفتی

لدن بلاسطه افراد دی،ر نقـض گـردد.   ملجه است م،ر انکه این ملجه ب« در ن،اه نخست»
بنابراین، الک و چیزولم از الزامات باور  ارزیابی معرفتی به صمل اوردنـد، در ةـالی کـه    
کلیملرد در ملرد الزامات باور  به ارزیابی اخالای پرداخت. او با تـ لیف و تنظـیم کتـاب    

رۀ اندیشـمندان  منـد کـرد و بـدین ترتیـب در زمـ      ، معقللیت باورهـا را ااصـده  اخالق باور
او نیز جنبة اخالاـی داشـت.    صقل و باورگرا ارار گرفت. ارزیابی بالنشارد در کتاب  وظیمه

صـلرت یـک الـزام و وظیمـه بـا ارزیـابی        هر چند شمار  از اندیشمندان باور کردن را به
اند، اما بیشتر فیلسلفان به ممهلم وظیمة معرفتی در مـلرد بـاور    اخالای مد نظر ارار داده

تلان یک اصل کلی برا  چنـین رهیـافتی بیـان داشـت:      اند، به طلر  که می لجه کردهت
هـایی را   شناختی دارد مبنی بر اینکه فقـط گـزاره   ا  معرفت فرد برا  باور کردن وظیمه»

الک افـراد  را کـه دلیـل کـافی     « شـلند.  باور کند که تلسط دالیل ملجلد ةمایت مـی 
د و کلیملرد چنین افراد  را ناتلان در باورمند  و خلان ندارند، صاشق تلهمات خلیش می

شناختی، فرد باید در ملرد باورهایش بـه   داند. مطابق با تلقی وظیمه دارا  جرم باور  می
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دارد چیز  را بـاور کنـد و وظیمـه دارد از بـاور کـردن بـه چیـز         1داور  بنشیند. او ةق
، باورمنـد  2یزهـایی کـه بایـد   دی،ر  امتنا  کند. گاهی فرد مشلق انهایی است که بـه چ 

هـا گـاهی،    تلاننـد بـاور کننـد. ایـن داور      شلند و گاه منتقد انهایی اسـت کـه نمـی    می
گرایـی   ممهـلم وظیمـه  شلند. ویلیام الستلن در کتاب  گرایانه نامیده می ها  وظیمه داور 

گرایـی   ترین راه برا  فهمیـدن تلجیـه معرفتـی را وظیمـه     ، طبیعیدربارۀ تلجیه معرفتی
کند. منظلر او این است که باید اصطالةات الـزام، اجـازه، وـرورت، سـرزنش      معرفی می

معرفتی و همانند ان و به همین صلرت، اصطالةات ارزشی را در ایـن فضـا فهمیـد. بـه     
در باور کردن از دالیـل پیـرو  کـرد و ایـن نشـان       3گرایان معتقدند باید طلر کلی، دلیل

دارند که برا  رسـیدن بـه    -باور صادق یا معرفت -تی دهد که افراد نلصی هدف معرف می
در ةالی که کلیملرد و بالنشارد بر . ]30-31، ص13[ دانند ان، دالیل را ابزار مناسبی می
کنند، ولترستلرف ابتدا ا ار چیزولم، پلنتین،ـا، السـتلن و    دالیلی به سبک الک ت کید می

دهـد. بـه نظـر و      ا ارا ـه مـی  سپس نظر خـلد ر  ]256، ص5[کند  فلدمن را بررسی می
گیـر    افراد  که معتقدند در ارتباط با باور هیچ الزامی وجلد ندارد، در تشخیص و نتیجه

 ]باور به خدا[دین  ایا»؛ ایمان و معقللیتا  با صنلان  وعیف و ناتلان هستند. او در مقاله
شناسان پیلسـته   ا  از معرفت ، به طیف گسترده«تلاند بدون داشتن مبنا صقالنی باشد می

. xii-xiii]، ص9[ در برابر باورها  خـلد وظیمـه و مسـئللیت دارد     است که معتقدند فرد
شـناختی، از واژۀ   ولترستلرف برا  بیان مقرلد خلد دربـارۀ معقللیـت در ةـلزۀ وظیمـه    

دهد. و  در ایـن زمینـه    گیرد و منش  این واژه را به جان الک نسبت می بهره می« ةق»
 کند. اش را اسان می ا  گمتن دارد که فهم اندیشههایی بر ةرف
 

 واژة حق در دیدگاه ولترستورف
کننـد.   ها  گلناگلنی استماده می گرایان در دفا  از معقللیت باورها  دینی از واژه وظیمه

کنـد. از انجـا    ت کید می 4برد و ولترستلرف بر واژۀ ةق پلنتین،ا واژۀ تضمین را به کار می
صنلان یـک فیلسـلف تحلیلـی      ستلزم کاربرد زبان است، ولترستلرف بهکه تحلیل کردن م

هـا و کـاربرد انهاسـت. در     شناسی، روابـط میـان واژه   گرا پیرو صرف پا بر جا  زبان وظیمه

                                                      
1. right  
2. should 
3. ought to 
4. entitlement 
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بدان باور داشت به زبان  چیز  که باور بـه   1«بایست می»گرایی انچه  ادبیات ةلزۀ وظیمه
گرایان هـر انچـه را کـه بـاور بـه ان صقالنـی        مهاست، اابل بیان است. وظی« صقالنی»ان 

دانند و هر انچه را باور بدان غیر صقالنی است، غیـر   است، برا  باور کردن اابل ابلل می
گیرد که امـر صقالنـی مترادفـی     ها نتیجه می دانند. ولترستلرف از این بحث ابلل می اابل 

ز و اابـل ابـلل اسـت کـه     رود. بـه صقیـدۀ و  بـاور  مجـا     برا  امر مجاز به شـمار مـی  
کنـد. بنـابراین ولترسـتلرف امـر صقالنـی را در صمـل،        هنجارها  ملرد نظر را نقض نمی

داند؛ اما ذهن فرد صادت کرده است که معقللیت را در اصل با  مترادفی برا  امر مجاز می
یا صقل ارتباط دهد؛ پـس چ،لنـه ایـن واژه بـا واژگـانی نظیـر        3، استدالل کردن 2دالیل
بـدان بـاور    8بایسـت  شلد؟ انچه می تعریف می 7، و مسئللیت6بایست ، می5، مجاز4ستنبای

داشت، ارتباط نزدیکی با دالیل، استدالل کردن یا صقل دارد. بـرا  کشـف ایـن وااعیـت     
ا  دارد و ذهـن   گیرد. زبان بحث گسترده و پیچیده شناسی ملرد تلجه ارار می صرف زبان

رمزها  زندگی ماد  و معنل  چه در سط  فرد  و چـه در   انسان را همراه با تمام راز و
گنجاند. زبان تحـت تـ  یر ملاعیـت جفرافیـایی، اجتمـاصی و       سط  اجتماصی در خلد می

هـا  مختلـف    شلد. ایـن تفییـر از اسـتماده    تاریخی انسانهاست و دچار تفییر و تحلل می
ماهیمی در یک محـیط  شلد. ممکن است م ها  اجتماصی یا افراد ناشی می طبقات و گروه

اجتماصی و فکر  خاص، صملکـرد  داشـته باشـند کـه چنـین صملکـرد  را در محـیط        
اجتماصی و فکر  دی،ر نداشته باشند، اما در ةین امیخته شدن زبان معقللیت بـا زبـان   

دهد. زندگی فرد و صالم ذهن چیز  فراتـر   شناسی رخ می ، چیز  فراتر از صرف زبان9الزام
الل کردن و صقل است. ولترستلرف در پـی یـافتن پاسـخ چنـین پرسـش      از دالیل، استد

زمینـه اسـت.     شلد. تاریخ ةاکی از اختالفات زیاد  در این بنیادینی دچار سردرگمی می
صنـلان منبـع    صنـلان ابـزار فشـار و گـاهی بـه      در تاریخ فلسمة غرب معقللیـت گـاهی بـه   

                                                      
1. ought to   
2. reasons 
3. reasoning 
4. should 
5. permissible 
6. ought to 
7. responsibility 

شلد؛ ممهلم تکلیمی و  ولترستلرف در رویکرد اخالای خلد به باور، میان دو ممهلم باید تمایز اا ل می. 8
-اور کـرد باید ب»بایست به مقالة او  ممهلم کارکرد مناسب ان. برا  اطالصات بیشتر در این زمینه می

 از مجملصة باورورز  مراجعه شلد.« دوممهلم
9. obligation 
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لیت شـکایت شـده اسـت و    روشن،ر  و ازاد  مطرح شده است. گاهی از گسترش معقل
گاهی از نبلد ان در دنیا  مدرن. افراد مختلف دربارۀ معقللیـت نظریـات متمـاوتی ارا ـه     

ا از یکـدی،ر   اند که گاه باصـث سـلف فهـم ان    اند و با مماهیم مختلف سر و کار داشته کرده
بدیل  اند یا به نظریات ها  بدیل از ممهلمی واةد رو  اورده شده است. انان یا به تحلیل
تلان از ان ممهلم استماده کـرد. ولترسـتلرف    اند که تحت ان می دربارۀ شرایطی پرداخته

و ارتبـاط ان بـا   « معقللیـت »ها  فکـر ، ارزیـابی ممهـلم     برا  رهایی از چنین مخمره
تـلان از طریـق    اینکه مـی  نخستداند:  پذیر می را به دو صلرت امکان« بایست می»ممهلم 

هـا    شـلند و گزینـه   که در ان، مسـا ل مـلرد بحـث متمـایز مـی     بند   ایجاد یک طبقه
اینکـه بـا بررسـی    دی،ر گردند، اادام کرد و  ساختار  متمایز دربارۀ ان مسا ل مطرح می

ةافظة فرهن،ی، داستان چ،لن،ی رسیدن به ملاعیت فعلی را بازگل کرد. از دیـد او روش  
کنـد؛   لۀ تمکـر را نمایـان مـی   مناسب برا  بازگل کردن، فرویاتِ ارارگرفته در پـس شـی  

فرویاتی که شاید برخی از انها اگاهانه نباشند، همچنین این روش اهدافی را که ملجب 
کند. ولترستلرف هر دو روش را منتهـی بـه یـک نتیجـه      این شیلۀ تمکر شده، اشکار می

خرـلص ارا  جـان الک را انتخـاب     داند، اما گزینة رجل  به ةافظـة فرهن،ـی و بـه    می
ها  مـدرن تمکـر دربـارۀ صقالنیـت و      ا  بزرگ در پس شیله د. به نظر او الک نابفهکن می

مسئللیت در ابال باورهاسـت. از دیـدگاه ولترسـتلرف، الک معتقـد اسـت بـرا  باورهـا        
هسـتند. همچنـین او معتقـد     1باورها ةق  هنجارهایی وجلد دارد که اگر نقض نشلند، ان

  از این هنجارها کلشش کرده است، اما او نظریة مند کردن و دفا است که الک در ااصده
کند از میان  ندارد. ولترستلرف تالش می« ةق باور کردن»کلی و یا ةتی معیار  دربارۀ 

و معیار  را بیابد، اما به اشتباهی که صـلرت داده، اصتـراف     ها  الک چنین نظریه نلشته
شناسـی   معرفـت »سـبت بـه   ن« شناسی تحلیلـی  معرفت»کند که سیر الک در  و اصالم می
شناسـی تنظیمـی نهمتـه اسـت و صمـدتاو       فرصیت دارد. صالاة الک در معرفـت « تنظیمی

شناسی بلده است. و  مکـرراو دربـارۀ الـزام مـا در کنتـرل فراینـد        درگیر این نل  معرفت
شناسـی تنظیمـی از طریـق فراینـد باورسـاز ، بـه        باورساز  سخن گمته است. معرفـت 

پـردازد. در   به ان باور داشت، مـی  3بایست دربارۀ انچه می 2ترل فهمچ،لن،ی هدایت و کن
پردازد کـه تحـت ان باورهـا     شناسی تحلیلی به بررسی شرایطی می مقابل، فرد در معرفت

                                                      
1. entitlement 
2. conduct of understanding  
3. ought to 
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ــه طریقــی شایســته پذیرفتــه مــی  ــه   ب شــلند. نظریــات معرفــت و نظریــات معقللیــت ب
یی فرد در مسئله بـاور کـردن   شناسی تحلیلی تعلق دارند که ارار نیست به راهنما معرفت

و شناسایی معرفـت از غیـر معرفـت و معقللیـت از غیـر        بپردازند، بلکه افراد را در تحلیل
به نـدا  صقـل گـلش فـرا ده، ب،ـذار صقـل       »گلید:  کنند. الک می معقللیت راهنمایی می

ا  از گـلش فـرادادن و راهنمـایی     در طی این تلوی  که چه نتیجـه « راهنما  تل باشد.
کند. و  معتقد است فرد فقـط در   تلان گرفت، الک نقطه نظر خلد را روشن می قل میص

هایی که دارا  اهمیت ةداکثر  هستند ملزم به انجـام ایـن کـار اسـت. اگـر       ملرد گزاره
فقط یک گزاره دارا  اهمیت ةداکثر  برا  فرد باشد، ان،اه ةـق بـاور کـردن نیازمنـد     

 ، 9[ ک دربارۀ سایر ملارد ةرفی برا  گمتن نـدارد گلش فرا دادن به ندا  صقل است. ال

[xii-xviiشلد. و  بـا پـذیرش ممهـلم     ؛ بنابراین ولترستلرف، خلد درگیر این مسئله می
ال الک را بـرا  در بـر    ةق از معقللیت و کاربرد ان بـرا  جامعـة امـروز ، نهایتـاو ایـده     

کرده،و دلیل مناسبی را بـرا    ، ناتلان ارزیابی«باور ةق»گرفتن ملارد شایستة مربلط به 
]باور داشتن[ا  بهتر دربارۀ ةق  ارا ة نظریه

ولترستلرف ةق باور داشتن را . کند پیدا می 1
نلصی معقللیت به شمار اورده و با ارا ة مثـال، مقرـلد خـلد را در مـلرد ان اابـل درک      

هـیچ مثـالی    کند. اشاره می« الزام»و « ورز  تحقیق»کند. بدین منظلر و  به مسئلة  می
که پلنتین،ـا و السـتلن     تر از باورها  خداپرستانه نیست. در جایی برا  ولترستلرف مهم

ویژه باور به خدا وااعاو مبنایی  کنند که باورها  دینی به ها  مختلف استدالل می به شیله
طـلر   تلاند مسئلالنه باشـد یـا بـه    کند که باورها  مرتبط با خدا می است، او استدالل می

کنـد:   بیـان مـی   الهـی دیل، فرد ةق دارد خداباور باشد. ولترستلرف در کتـاب مباةـث   ب
، اگر اصـالو بـاور  وجـلد داشـته     مسئلة اصلی این است که کدام یک از باورها  انسانی»

ةـق  »و  در مقالـة  « ةقـی اسـت.   دربارۀ اینکـه خداونـد چیـز  گمـت، بـاور بـه       باشد،
کنـد. بـاور    دانـد، بـازبینی مـی    می 3مباةث الهی ، مثال ویرجینیا را که نلصی2«خداباور 

تـر از ان اسـت کـه     ویرجینیا به خدا صرفانی و اسـرارامیز اسـت. فراینـد ایـن بـاور غنـی      
طلبـد. ولترسـتلرف معتقـد اسـت      صلرت خالصه بیان شـلد و نلشـتار  مسـتقل مـی     به

ت یا نـه. و   ویرجینیا باید تعیین کند که ایا تداوم باور به خدا در محدودۀ ةقلق او هس
دهد که او اسـتانداردها    با مالةظة دایق جز یات مربلط به ملاعیت ویرجینیا نشان می

                                                      
1. Entitlement [to believe] 
2. Entitlement to beliefs about God 
3. Divine Discourse 



 1394م، شماره دوم، پاییز و زمستان ، سال چهل و هشتادیان و صرفان 302

کند. ویرجینیا ةق دارد باور داشته باشد که نه فقط خـدا وجـلد    را براورده می ةق بهباور 
سخن گمتـه اسـت. ویرجینیـا ةـق     « او»گلید، بلکه خدا با  دارد و نه فقط خدا سخن می

است، سـربلند    ورز  که ملزم به انجام ان اورها را داشته باشد، زیرا او از تحقیقدارد این ب
تلانـد شـامل مـلارد  چـلن      ورز  هر فرد صاةب تجربـه، مـی   بیرون امده است. تحقیق

مراجعه بـه   رسانی و به اشتراک گذاشتن تجربة خلیش با سایر صاةبان این تجربه، اطال 
پزشک برا  بررسی سالمت روان، مطالعة کتـاب،   وانکشیش یا صالم مذهبی، مراجعه به ر

دانـان،   ها  فیلسلفان و االهی بررسی استداللخلاندن کتاب مقدس و تمسیر ان، تمکر و 
 زندگی و ...ها  مختلف  تالش برا  فهم و کاربرد بهتر معنلیت جدید در ارتباط با جنبه

لم فـر  کـردن ةـق    مسـ باشد تا بهترین تبیین ممکن برا  بـاور و  بـه دسـت ایـد.     
ویرجینیا در باور کردن، مستلزم این نیست که باورش صادق باشد و یا اینکه افـراد دی،ـر   

ها  متماوت نیز به طلر مشابه ةق داشته باشـند، بلکـه مثـال ویرجینیـا بـر       در ملاعیت
کند کـه مبتنـی بـر یـک ملاعیـت بسـیار خـاص اسـت )بسـیار           ماهیت ةقی ت کید می

مـلاعیتی بـلدن   شـلد.   به ةقیقت منجر مـی  1طلر غیر مستقیم بهمحلر است( و  ملاعیت
صنـلان اشـخاص ارارگرفتـه در تـاریخ،      در وااع، هـر یـک از افـراد بـه    اشکار است.  2ةق
هـا  تحقیـق،    بایست تحقیق کنند و اصتماد داشته باشند کـه اجـرا  بهتـرین شـیله     می

هـا  جدیـد بـرا  رفـع ایـن       سمت روش  ها  باور  را از بین برده و یا انها را به کاستی
داشتن   تلاند نهایت سعی خلد را برا  منظم ن،ه فقط می  کند. فرد می  ها رهنملن کاستی

. تلصــیف مثبتــی کــه ]273، ص10؛ 82، ص4[ جای،ــاه باورهــا  خــلد بــه کــار گیــرد
کنـد، اهمیـت    ارا ه می« ورز  تحقیق»در ةق باور داشتن و « ةق»ولترستلرف از ممهلم 

 شناسد. مرتبط با زمان و مکان و ملاعیت فرد را به رسمیت می ورز  تحقیق
 

 عنوان زمینه و زمانة فرد باورمند  محور به معقولیت موقعیت
ها  معرفتی ملرد تلجه ولترستلرف که از ن،اه تیزبینانة جـان الک پنهـان    یکی از م لمه

ـ   « وجـلد باورسـاز  »صنـلان   گشته، ماهیت تاریخی فرد به لدن وجـلد  اسـت. در تـاریخی ب
تلان برا  هدایت و کنترل مناسـب فهـم،    کند که نمی ، ولترستلرف استدالل می3باورساز

باالتر از خرلصیات زمان و مکان ارار گرفت، زیرا هدایت و کنترل مناسب فهـم همـلاره   

                                                      
1. indirectly 
2. situatedness of entitlement 
3. Historicizing the belief-forming self 
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صنـلان اشـخاص ارارگرفتـه در تـاریخ،      یک صمل وااع در تاریخ است. هر یک از افـراد بـه  
هـا  تحقیـق،    ند و اصتماد داشته باشند کـه اجـرا  بهتـرین شـیله    بایست تحقیق کن می

ها  جدید بـرا    طلر شایسته از بین برده یا انها را به سمت شیله ها  باور  را به کاستی
تلانـد   صنلان ملجلد محرلر در تاریخ، صرفاو می کند. فرد به می   ها رهنملن رفع این کاستی

داشتن جای،اه باورها  خلد به کـار گیـرد. در وااـع،      نهایت سعی خلد را برا  منظم ن،ه
مـنظم بـلدن جای،ـاه        کلـی دربـارۀ   ا شناسی ولترستلرف به گمتة خلد او نظریه معرفت

 معرفتی فرد است.
ی معملالو در ا ـر ناروـایتی از باورهـا     صنلان صامل معرفت به  به نظر ولترستلرف فرد 

هـا    واسـطة انهـا کاسـتی    شـلد تـا بـه    ورز  کشیده می ها  تحقیق خلد به سمت شیله
ورز ، فقط برخـی در یـک زمـان     ها  تحقیق باوریش را اصالح کند. در میان تمام شیله

 هـا   معین در جامعه وجلد دارند. بنابراین، برا  هـر فـرد در یـک زمـان معـین، شـیله      
بـه انجـام    1اند که او هم اادر و هم مایل صلرت فرد  در دسترس و اابل ابلل کمتر  به

هـا  بـاور  خـلد را برطـرف      هـا برخـی کاسـتی    انها باشد. فرد با به کار بردن این شیله
انـد،   هـا  تحقیـق ارزیـابی شـده     کند. در بررسی اولیه، باورهایی کـه دایقـاو بـا شـیله     می

شـده از سـل  ولترسـتلرف، افـراد نسـبت بـه        بـدیل  مطـرح   مسئلالنه هستند. بر اساس
باورهاشان ةق دارند م،ر اینکه این باورهـا غیـر مسـئلالنه باشـند؛ بنـابراین، شناسـایی       

ةق از اهمیت بسیار  برخلردار است. اما اگر فقط بر دیدگاه جان  باورها  مسئلالنه و به
و شایسـتة انتخـاب، از دسـت     الک تکیه شـلد، اةتمـاالو تعـداد  از باورهـا  مسـئلالنه     

روند. از دیدگاه ولترستلرف، جان الک در تشخیص باور مسئلالنه به کمـک باورهـا     می
مهارتِ باورهـایی   درستی صمل کرده است؛ اما اشتباه اساسی او شناسایی بدون  به 2ةق به

دسـت   شده از تحقیق به است که افراد نسبت به انها ةق دارند و انها را با ةالتی تضعیف
داند. تحقیقـی کـه ولترسـتلرف بـر ان      ةق نمی ال الک این باورها را به اند؛ اما ایده اورده

ت کید دارد در جهت رفع این کاستی و دربارۀ این است که چه چیز  با یقین یا اةتمـال  
ورز  مـانع از دسـت رفـتن     بنـابراین تحقیـق  . ایـد  از معرفت مبنایی ناچیز به دست مـی 

کنـد. ولترسـتلرف    شلد اما از انتخاب باورها  کاذب جللگیر  نمـی  می  باورها  شایسته
شلد که شایست،ی معرفتی ةق به ةقیقت وابسته نیست و وـرورتاو فـرد    خلد معترف می

                                                      
1. willing 

 واسطة هدایت و کنترل مناسب فهم ةقی وجلد دارد. نسبت به انها بهباورهایی که  .2
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مناسـب داشـته باشـد و بـر      1اما هن،امی که فرد جای،اه بـاور   رساند؛ را به ةقیقت نمی
بپردازد، محق است. ایـن ةـق بـا    شناسی تنظیمی به کنترل باورها  خلد  اساس معرفت

تلجه به گروه اجتماصی، تاریخ معرفتی و انجام دادن وظـایف معرفتـی بـا ةـداکثر تـلان      
شناسـی ولترسـتلرف، از دیـدگاه خـلد او، یـک       معرفـت  شـلد.  ممکن برا  فرد ایجاد می

مـنظم بـلدن جای،ـاه معرفتـی فـرد          کلی دربارۀ ا شناسی در ابعاد کالن و نظریه معرفت
هـا    . به کار بـردن ةـداکثر تـلان خـلیش بـرا  بـاور کـردن و شـیله        ]82، ص4[تاس

هـا    ورز  گلناگلن، هدایت و کنترل مناسب فهم، فهم جای،ـاه بـاور  و اگـاهی    تحقیق
صنلان مسا ل کـالن بـاور ، زمـانی ةـداکثر ا ربخشـی و کارامـد  را        تاریخی  هر فرد به

ی باورورز  و باورساز  نیـز مسـلط باشـد.    خلاهد داشت که او به مسا ل خُرد باور  یعن
 شلد. دگاه ولترستلرف مربلط میاین دسته از مسا ل به محدودۀ روانشناسی دی

 
 2معقولیت در قلمرو روانشناسی

ابل از ولترستلرف، فروید باورها  دینی را از جهت روانشناختی بررسی کرد. البتـه کـار   
هـا  دینـی بـه     فروید را سراغاز ورود بحـث  تلان فروید با ولترستلرف تماوت دارد، اما می

کـرد تـا صـالوه بـر درمـان       ةلزۀ روانشناختی دانست. فروید بیماران خلد را روانکاو  می
انان، منش  گرایش دینی باورمندان را بیابد. و  پـس از تحقیقـاتش اسـتنباط کـرد کـه      

ها تلهماتی هستند باورها  دینی ناشی از تجربه و تمکر باورمندان نیستند؛ بلکه این باور
که برا  تحقق ارزوها  دیرینه و بسیار ةیـاتی فـرد، در مقابـل مشـکالت و نیازهـا  او      

ها و صدماتی  اند. به صقیدۀ فروید هن،امی که محیط اطراف فرد دردها، وةشت پدید امده
وسیلة باورها  دینی، خلد را در مقابل این مشـکالت   کند، خداباور به را برا  او ایجاد می

شـلد در فراینـد بـاور کـردن      بخشد. فرد  که این چنین باورمند مـی  نیازها ایمنی می و
طلر کلـی   خلیش دچار خطا و تلهم شده است هرچند این باورها برا  او ممید باشند. به

دهنـد.   کنند و وااعیت را نشـان نمـی   برخی از فرایندها  باورساز  باور صادق ایجاد نمی

                                                      
1. doxastic house 

شناختی  رسد که مسا ل مربلط به ةلزۀه روانشناختی در محدودۀ مبانی معرفت چنین به نظر می .2
شناسی ماهرانه به روانشناسی ماهرانه نیاز دارد. بنا بر نظر  معرفتن،نجد. اما ولترستلرف اصتقاد دارد 

شناختی اجتناب نکردم. اما به دلیل منااشاتی که  خلد او از ذکر این صنلان در ةیطة مبانی معرفت
گرایی  شناختی فلسمة غرب وجلد دارد، دربارۀ ایمان بر سر صقالنی بلدن ایمان در ةلزۀ معرفت

 گرا  معتدل است. اله بحثی به میان نیاوردم هرچند او یک ایمانولترستلرف در این مق
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اند؛ بلکه  ریز  نشده گیر  و ایجاد باور صادق برنامه ا  شکلها  شناختی بر گاهی فرایند
اهداف دی،ر  دارند و کارکرد درست انها این است که بـه ان اهـداف دسـت یابنـد. امـا      
صلاملی همانند طمع، صشق، ترس، شهلت، غضب، غرور، اندوه، فشار اجتمـاصی، و صلامـل   

 6[ شـلند  مانع کارکرد معملل انها می گیرند و بسیار دی،ر بر سر راه این فرایندها ارار می
. پلنتین،ا با تلجـه بـه ارا  فرویـد، ارزیـابی روانشـناختی و  در مـلرد       ]137-140، ص

کند اما خـلد وارد   شناختی تلصیف می شناختی و وظیمه باورها  دینی را از منظر معرفت
ی و شلد. الک بـه تلصـیف جنبـة معرفتـی، اجتمـاص      مباةث روانشناختی باور دینی نمی

دهد. این  پردازد و الستلن به جنبة اجتماصی ان تلجه بیشتر  نشان می فرهن،ی باور می
را با تلجه بـه مسـا ل    1گیر  باور و فرایند باورساز  در ةالی است که ولترستلرف شکل

دهـد. رویکـرد روانشناسـانة ولترسـتلرف از تلمـاس ریـد تـ  یر         روانشناختی تلوی  مـی 
شناسـی ماهرانـه بـه روانشناسـی ماهرانـه       ولترسـتلرف معرفـت  پذیرفته است. به صقیدۀ 

هـا و   او به جا  سخن گمتن از روابط انتزاصـی میـان بـاور    ]. 149، ص11[ نیازمند است
شناختی دخیل در  ها  روان ها  باورساز ، به فرایند نشده دربارۀ فرایند ها  ت مل فرویه
ها  بـاطنی، اکتسـابی بـلدن یـا      ایشها و گر کند. و  از تمایل گیر  باور اشاره می شکل

گلیـد و از مـلارد  چـلن تجـارب، خـاطرات، ةافظـه، اةساسـات،         نبلدن انها سخن می
شدگی، بللغ، اصل ایاس، تلقین کردن، اصتماد، پریشـانی و   ها، ادراک فرد ، شرطی صادت

شـناختی   مربـلط بـه ةیطـة روان     کند که همه و همه ن،رانی، تلجه، لجاجت و ... یاد می
 2وجلد فرد است. ولترسـتلرف هماننـد الک و السـتلن از اصـطالةی بـه نـام بـاورورز        

کند، اما در وااع این اصطالح را از الستلن گرفته است. منظلر او و الستلن از  استماده می
گیر  باور است که با انچـه الک از بـاورورز  در    یک باورورز  یک ةالت خاص از شکل

تـلان بـا    از نظر و ، دیـدگاه الک را بـه بهتـرین نحـل مـی      ذهن دارد، کمی تماوت دارد.
کارگیر  ممهلم باورورز  درک کـرد. یـک صـلرت از بـاورورز  از نظـر الک بـه کـار         به

ا  است که باصث شلد او باورش را اگر و فقط اگر صـادق   گرفتن نهایت سعی فرد به گلنه
نهایت سـعی خـلیش تـرویج    کارگیر   که الک تحت صنلان به  باشد بپذیرد. ان باورورز 

هـا    ها  اختیار  مانند کنار گذاشتن تمام سنت کند، شامل انلا  مختلمی از فعالیت می
اور  دالیل، ارزیابی انها به منظلر تعیین اةتماالت و ... است. بـه نظـر    ت ییدنشده، جمع

انـان   اند و باورهـا   الک افراد نهایت سعی خلد را برا  رسیدن به ةقیقت به کار ن،رفته
                                                      

1. belief-forming 
2. doxastic practice (doxa; a Greek word :باور) 
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دانسـتند   با میزان یقین ةاصل از این سعی تناسبی نداشته اسـت. زیـرا ایـن افـراد نمـی     
درستی استماده کنند. الک صقیده ندارد که همة افراد دارا  صادات  چ،لنه از باورورز  به

شلند و این صادات خلد محرلل  باورساز  هستند که تحت ت  یر تجارب خاصی فعال می
اند. بلکه انچـه او بـه ان اصتقـاد     ساز  ارار گرفته د که تحت شرطیتمایالت درونی هستن

انـد کـه چ،لنـه از راه یـادگیر  فـرد  و اجتمـاصی        دارد این است که همة افراد املخته
ادراکـی اسـتماده    -اند چ،لنه از صادات ةسـی  چنین صاداتی را به کار گیرند. افراد املخته

بیننـد ظـن داشـته باشـند و      به چیز  کـه مـی   اند که چ،لنه نسبت املخته کنند؛ مثالو، 
چ،لنه بر این ظن غلبه کنند، چ،لنه شکل یک جسم را بهتر تعیین کننـد و یـا چ،لنـه    

جسم وجلد دارد یـا نـه و ... . از   « وااعی»اضاوت کنند که ایا نلر کافی برا  تعیین رنگ 
تمــایالت دیــدگاه ولترســتلرف الک فهمیــده اســت دربــارۀ چ،ــلن،ی اســتماده افــراد از 

خاطر املزش نادرسـت انـان در چ،ـلن،ی     اشتباهی وجلد دارد. این اشتباه به 1باورساز 
ها  مختلمی برا  اسـتماده   استماده از این ملاردِ ورور  است. افراد الزم است به صلرت

از تمایالت باورساز  خلد املزش ببینند. این مسئله ةتی بـه امـلزش در مـدارس نیـاز     
ده است که اجرا  درست باورورز  به چیز  بیش از ملصظـه کـردن   دارد. او تشخیص دا

 نیاز دارد.
با اینکه از دیـد ولترسـتلرف، ممهـلم بـاورورز  بـرا  فهـم و تلوـی  مقاصـد الک          

صـادات نیسـتند و    2صلرت صادات یا مجملصه ها برا  او به ورور  است، اما این باورورز 
یک صـادت یـا چـه بسـا نظـامی از صـادات       این در ةالی است که برا  الستلن باورورز  

شلند که هر یـک   درگیر می 3ها است. الستلن معتقد است که همة افراد با انلا  باورورز 
دارا  منابع باور، شرایط تلجیه، باورها  مبنایی و در برخـی مـلارد، ملوـل ، چـارچلب     

کند که ابـل   باشند. به همین ترتیب او ت کید می خلد می 4ها  ممهلمی و فهرست نااض

                                                      
شلند. در زندگی افراد انلاصی از تمایالت  گیر  باور می تمایالت باورساز  در وجلد هر فرد باصث شکل .1

دارد. برخی از این تمایالت غیر اکتسابی هستند مانند  ها  باطنی به باور کردن وجلد و گرایش
تمایل به استماده از خاطرات و تجارب گذشته، تمایل به تردیق گمتة دی،ران، تمایل به کسب 
صادات و رسلم و ... و برخی از این تمایالت اکتسابی هستند، مانند تمایل به استدالل. شرح بهتر 

« بررسی دیدگاه ولترستلرف دربارۀ معقللیت باورها  دینی»گیر  باور در افراد در مقالة  شکل
 خلاهد امد.

2. constellations 
3. doxastic practices 
4. overriders 
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صـلرت انتقـاد  دربـارۀ انهـا      اگاهی یابد و بـه   ها صراةت از این باورورز  از اینکه فرد به
شـلند، همچنـین  بـه صقیـدۀ السـتلن چنـین        ا کسب شده و استماده مـی  کند، ان ت مل 

انـد و کـامالو اجتمـاصی     تر  از ورزیدن ارار گرفته ها  وسیع هایی در متن ةلزه   باورورز 
صـلرت اجتمـاصی مقـرر و     وسیلة یادگیر  اجتماصی نظارت، به بدین معنی که بههستند؛ 

شلند. به گمتة او این امر به معنا  انکار نقـش   صلرت اجتماصی به اشتراک گذاشته می به
فرایندها  درونی و تمایالت نیست. هنلز چیزها  زیاد  برا  یاد گـرفتن دربـارۀ تـ  یر    

امـا  .. اجتمـاصی در تلسـعة بـاورورز  وجـلد دارد .     نسبی ساختارها  درونی و یادگیر 
صـلرت   هـا در اینجـا نقـش دارنـد و نتیجـة نهـایی بـه        جز یات هرچه باشد، هر دو  این

   .شلد اجتماصی تنظیم، تقلیت، نظارت شده، به اشتراک گذاشته می
همان طلر که گمته شد منظلر ولترستلرف و الستلن از یـک بـاورورز  یـک ةالـت     

ساز  است. هر دو فیلسلف صقیده دارند که فعال شدن یک صادت به معنا  خاص از باور
ا   صلرت صادت یا مجملصـه  صلرت اختیار  نیست. الستلن باورورز  را به انجام کار  به

داند. ولترستلرف معتقـد اسـت باورسـاز  اختیـار       از صادات و بنابراین غیر اختیار  می
هــا  اختیــار  محــدود گــردد،  ه فعالیــتاگــر بــ 1«انــلا  ورزیــدن»نیســت و اصــطالح 

برد کـه گسـترۀ ان    را طلر  به کار می «ورزیدن»کننده است. بنابراین او اصطالح  گمراه
گیـر  بـاور و اصمـال     ا  همچلن ادراک، تمکـر، خیـال و شـکل    شناختی ها  روان فرایند

هـایی در نظـر    ها را شیله اختیار  را در بر ب،یرد. و  با تلجه به هدفی که دارد باورورز 
« یـک شـیلۀ بـاورورز    »شـلد.   دهنـدۀ بـاور اسـتماده مـی     گیرد که برا  صادات شکل می
ا  از امیال یا صادات دانسته شلد و یا با بـه کـار بـردن     تلاند به مثابه نظام یا مجملصه می

هـا   صنلان یک فرایند به ةساب اید. در این نظام یا فرایند، خروجـی  اصطالةی مد روز؛ به
بـا ورود  ارتبـاط دارنـد. بـاورورز  ادراک      2ا  و صادات باور  هستند که به شیلهامیال 

ا  معـین بـر مبنـا      گیر  باور است کـه بـه شـیله    ا  از صادات شکل ةسی ... مجملصه
ا   شـیله  3ها  تجارب ةسی ایجاد شده است. با درک این مسئله، یک بـاورورز   ورود 

.  [P xviii-xix ,9] نامـد  مـی  4  بـاورورز  اسـت بـرا  اسـتماده از انچـه السـتلن انـلا      
تر از  ولترستلرف در تلصیف فرایند باورساز ، باورورز  و اراد  بلدن ان متماوت و دایق

ا  اابل کنتـرل   صلرت اراد  تا اندازه کند و معتقد است که باورها به همکارانش صمل می

                                                      
1. practices 
2. a way 
3. A doxastic practice 
4. doxastic practices 
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اکنشـی باورهایشـان را   طـلر طبیعـی و و   هستند. مطابق با نظر ولترستلرف باورمندان بـه 
هایشـان را   تلانند از باورها  خلد و فرایند انها اگاهی یافته و باور دهند. انان می شکل می

کنترل کنند. این افراد اادرند در برابر صلامل روانشناختی یادشده مقاومت کنند و اجـازه  
بـاور   بایسـت در مـلرد اهـداف و کارکردهـا       ندهند دچار تلهم و خطا شلند. انان می

خلیش کنترل الزم را داشته باشند. اگـر چنـین نشـلد، بـه لحـاط صقالنـی کـار  غیـر         
اند. دامنـة بحـث و دیـدگاه ولترسـتلرف نسـبت بـه        مسئلالنه و اابل سرزنش انجام داده

گیرد. این همان صاملی است که و   همکارانش، ابعاد بیشتر  از وجلد ادمی را در بر می
شده متمایز کرده است. البته مسلم است که وسعت ن،اه  صالحشناسان ا را از سایر معرفت

 شلد. تمام ابعاد وجلد  انسان نمیاو شامل 
 

 شناختی دیدگاه ولترستورف نقد و بررسی مبانی معرفت

شناختی دیدگاه ولترسـتلرف دربـارۀ معقللیـت باورهـا  دینـی       در بررسی مبانی معرفت
 پردازیم: به انها میباشد که در اینجا  نکاتی چند اابل ت مل می

شده است. ایـن   شناسی اصالح شناسی ولترستلرف تابع معرفت نکتة اول اینکه، معرفت
شناسی کالسـیک بـه وجـلد     گرایی الک و معرفت شناسی در پاسخ به چالش دلیل معرفت

شناسـی و نقطـة صطمـی در فلسـمة      ا  کلی در معرفت امده است، به همین دلیل مسئله
ال   ال  بـاور  اـرار دارد. ایـده    گرایی الک بر مبنا  ایده . چالش دلیلرود دین به شمار می

ال است. چنین باورمند  یـک فاصـل    باور  ترلیر  مشخص از زندگی یک باورمند ایده
طلر صقالنی باورمند شده و ةـق دارد باورمنـد    شناختی مسئلل است و هن،امی به معرفت

ةـق   فهمش به وجلد امده باشند. باورها  بـه واسطة کنترل  باشد که باورها  او تماماً به
وسبلة استدالل استقرایی یا ایاسی از باورها  مبنایی محـدود بـه وجـلد     چنین فرد  به

ها  بدیهی و تفییرناپذیر دربارۀ محتلا  تجربة فرد  اند. باورها  مبنایی شامل گزاره امده
رار دارد. هـدف چـالش   الی بـر پایـة مبنـاگرایی کالسـیک اـ      هستند. بنابراین چنین ایده

ال را  گرایی این است که باورمندان را ملزم کند در فرایند باور کردن خلد ایـن ایـده   دلیل
انـد. فیلسـلفان    الی را براورده نکـرده  براورده کنند؛ اما باورمندان دینی تاکنلن چنین ایده

لرت صـ  شناسی الک باورهـا  دینـی را بـه    شده معتقدند که معرفت شناسی اصالح معرفت
کند و به همین دلیل شـمار  از باورهـا  صقالنـی و شایسـتة      جزمی و نااص ارزیابی می

شـده   شناسان اصـالح  طلر کلی معرفت کند. به پذیرش را از ساختار باورها  فرد خارو می
ها  دی،ر بپذیرد، باورها  دینـی   معتقدند که خداباور نباید باور به خدا را بر مبنا  گزاره
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باور به خدا کامالو صقالنی است بدون اینکـه بـر مبنـا  باورهـا  دی،ـر       و در رأس انها 
با پذیرش مبنـاگرایی فراگیـر، باورهـا  دینـی را در میـان      باشد. بر این اساس، پلنتین،ا 
به گمتة و  باور به خدا بـرا  خـداباور وااعـاً پایـه و      دهد. باورها  پایه و مبنایی ارار می
اگر از باور به خدا شرو  کند ملجه و صقالنـی اسـت. امـا     مبنایی است. به صقیدۀ خداباور

کند، هـر چنـد    ولترستلرف صقالنیت باورها  دینی را به مبنا بلدن این باورها منلط نمی
دهد، همچنین با ایجاد شباهت  خلد این باورها را در میان باورها  پایه و مبنایی ارار می

پردازد. او با ارا ة معیـارش   عقللیت انها نمیمیان این باورها و باورها  ةسی به دفا  از م
کند که معقللیت باورها  دینی اابل دفا  باشـد؛ ةتـی اگـر انهـا در      ا  صمل می به گلنه

میان باورها  پایه و مبنایی پذیرفته نشلند؛ بنابراین دیدگاه ولترستلرف از اشکاالت وارد 
نی و معقـللیتی کـه بـدین صـلرت     بر نظر پلنتین،ا در ملرد پایه و مبنا بلدن باورها  دی

شلد، در امان است، همچنین او از اشـکاالت وارد بـر نظـر السـتلن در ایجـاد       ةاصل می
 ماند. شباهت میان باورها  دینی و باورها  ةسی در امان می

گرایـان و   شده به دلیل انتقـادات وارد بـر دلیـل    شناسی اصالح نکتة دوم اینکه، معرفت
ت ةداکثر  معتقدند، ظهلر کـرده اسـت. فیلسـلفان معتقـد بـه      فیلسلفانی که به صقالنی

دهند  ا  ارا ه می ها  خلد را در ملرد باورها  دینی به گلنه صقالنیت ةداکثر  استدالل
ا باشـند و بـا طـی کـردن مراةـل       طلر صقالنی ملـزم بـه پـذیرش ان    ها به که همة انسان

ما این فیلسـلفان کـامالو ملفـق    ها برا  انان مشخص شلد. ا منطقی، بداهت این استدالل
ها  انان با اشکاالت متعدد  ملاجه شده است. بـا تلجـه بـه ایـن      استدالل اند زیرا نبلده

شده برا  پذیرش باورهـا  دینـی را ناکـافی دانسـته و      گرایان دالیل ارا ه اشکاالت، دلیل
انتقـاداتی مبـرا    اند. نظر ولترستلرف باورها  دینی را از چنـین  انها را غیر صقالنی خلانده

شـلد   و  معتقد است که ساختار معرفتی خداباور در صلرتی مناسب بنا میکند. زیرا  می
که فرد به وجلد خدا ةتی بدون استدالل یا دلیل، باور و یـا معرفـت داشـته باشـد. ایـن      

تلان از یک جهت نقطة الت دیـدگاهش بـه شـمار اورد زیـرا او      ادصا  ولترستلرف را می
کنـد، بلکـه و  معتقـد     باورها  دینی را به ارا ة دلیل و استدالل منلط نمیمعقلل بلدن 

است تا زمانی که باورمندان دینی دالیل کافی صلیـه باورهـا  خـلد نیابنـد، باورهایشـان      
گرایـان و   است. اگر باورهـا  دینـی بـر اسـاس معیـار دلیـل        طلر صقالنی پذیرفته شده به
د، هرگلنه انتقاد وارد بر این دالیل و براهین، پذیرش واسطة دلیل و برهان پذیرفته شلن به

شـده معیـار    شناسی اصـالح  همة فیلسلفان معرفتدهند.  این باورها را تحت ت  یر ارار می
اند. الستلن شـیلۀ اسـتدالل را ةتـی در     گرایی و شیلۀ استدالل را مطلقاو نمی نکرده دلیل
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نه تنها معیار مبناگرایی کالسـیک،  نتین،ا پل است.  ملرد خداباور  ملرد استماده ارار داده
نهد و برا  ت یید معقللیـت باورهـا  دینـی،     طلر کامل کنار می گرایی را نیز به بلکه دلیل

بـه دلیـل وانهـادن کامـل     اور  مسـتثنی کـرده اسـت. و      باورها  دینی را از استدالل
بـا هلشـمند    صلرت افراطی صمل کرده در ةالی کـه ولترسـتلرف    گرایی اندکی به دلیل

گرایـی را لحـاط    بـرد. او در پـذیرش باورهـا دلیـل     گرایی بهـره مـی   اش از دلیل فیلسلفانه
گـرا  معتـدلی    تـلان دلیـل   و  را مـی گیرد.  است، اما ان را در رد باورها به کار می نکرده

 خلاند که با ن،رش نسبتاو جامع به معقللیت باورها  دینی یار  رسانده است.

ورز ، اهمیـت ملاعیـت    تلصیف ولترستلرف از ممهلم ةق و تحقیقنکتة سلم اینکه، 
دهد، اما و  در ارا ة این نظر خـلد   ورز  مرتبط با زمان و مکان را نشان می فرد و تحقیق
تـلان بـرا  هـدایت و     کند که نمی گرایی شده است. ولترستلرف استدالل می دچار نسبی

ان ارار گرفت، زیرا فهم انسان هملاره کنترل مناسب فهم، باالتر از خرلصیات زمان و مک
یک صمل وااع در تاریخ اسـت. ولترسـتلرف بـا یـک مثـال از ملاعیـت ویرجینیـا بـرا          

بایست با ارزیابی ملاعیت خلد در ملرد باورهـایش   کند که هر فرد می مخاطب روشن می
ـ   ا نـه.  تحقیق کند و به این نتیجه برسد که ایا این باورها در محدودۀ ةقلق او هسـتند ی

ها  متمـاوت   ةق باور کردن برا  یک فرد مستلزم این نیست که افراد دی،ر در ملاعیت
طلر مشابه چنین ةقی داشته باشند. بنابراین ممهلم ةق مبتنی بر یک ملاعیت بسیار  به

شـلد.   خاص و غیر مستقیم است که منجر به ایجاد ةق باور داشتن در ملرد ان فرد مـی 
اد با یکدی،ر متماوت است، ةق افراد و نتیجة ارزیابی باورها  انان از انجا که ملاعیت افر

به لحاط معقللیت، همیشه یکسان نیست و کامالو فرد  و نسـبی اسـت. ایـن نسـبیت از     
جهتی مزیت دارد زیرا در ارزیـابی باورهـا  فـرد درک ملاعیـت او را مـلرد تلجـه اـرار        

مقایسـة ادیـان و جلامـع یـا در ابعـاد      تلان از این مماهیم نسـبی بـرا     دهد؛ اما نمی می
 ها استماده کرد و به بهترین نتایج ممکن رسید. تر برا  مقایسة پارادایم وسیع

شناسـی در   شناسـی و  یـک معرفـت    نکتة چهارم اینکه، به گمتة ولترستلرف معرفت
منظم بلدن جای،ـاه معرفتـی فـرد اسـت. و  جای،ـاه          کلی دربارۀ ا ابعاد کالن و نظریه

کند که نه فقط بـرا  یـک    ا  ارزیابی می فتی فرد و صقالنیت مربلط به ان را به گلنهمعر
طـلر   باور خاص و در ملرد یک فرد ویژه، که بـرا  هـر فـرد و در مـلرد همـة باورهـا بـه       

ــه دلیــل اینکــه جنبــهجداگانــه کــاربرد دارد.  هــا  تــاریخی، اجتمــاصی،  ولترســتلرف ب
صـلرت   دهـد بـه   د باورمنـد را مـد نظـر اـرار مـی     طلر کلی ملاعیت فـر  روانشناختی و به

همچنـین او راه  همدالنه، ملافق و غیر جزمی به بررسی معقللیت باورها پرداختـه اسـت.   
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رسـد بـه    کنترل کردن باور، برا  هدایت مناسب فهم فرد را ارا ه می دهد. اما به نظر می
شـده اسـت، ایـن    دلیل همین فرد  بلدن و انتقادات دی،ر  کـه تـا کنـلن بـه ان وارد     

 .دیدگاه ابعاد  را که و  برا  ان مترلر است، نداشته باشد

نکتة پنجم اینکه، ولترستلرف معتقد است که ممهلم ةق به ةقیقت وابسته نیست و 
رساند. امـا هن،ـامی کـه فـرد جای،ـاه بـاور         ورورتاً فرد را به باور صادق و ةقیقت نمی

نظیمی به کنتـرل باورهـا  خـلد بپـردازد،     شناسی ت داشته باشد، یعنی بر اساس معرفت
کنـد کـه مسـلم فـر       محق است. او با مثال ویرجینیا مقرلد خلد را این طلر بیان می

کردن ةق ویرجینیا مستلزم این نیست که باورش صادق باشد. اشکالی که در اینجـا بـه   
گلیـد   شلد این است که اوالً غایت ةقی که او در ملرد ان سخن می ولترستلرف وارد می

رسـاند؟ ایـا مقبللیـت در     چیست و نهایتاً و با گذر از اهداف جز ی انسان را به کجـا مـی  
صنلان هدف متعالی و  تلاند به میان جامعة روشنمکر  و رهایی از انتقادات سخت انان می

ها مخاطبان را به اانا  برساند؟  انیاً اگر در پس ةقی کـه ولترسـتلرف    غایت این کلشش
گلید، ةقیقتی نهمته نباشد، این ةق اصتبار  بیش بـه ةسـاب نخلاهـد     از ان سخن می

یابد. ارارداد  که فقط در پی ت مین منمعـت   امد و به ةد ارارداد  میان افراد تقلیل می
گرا ممـاهیمی   گیرد. صملماً، مماهیم فیلسلفان وظیمه گروهی از افراد پایبند به ان ارار می
شلد. در دوران مدرن و پیش از ان معقللیـت باورهـا    یاست که لزوماً به ةقیقت منجر نم

تدریج اهداف دی،ـر    با هدف رسیدن به معرفت و ةقیقت ملرد کاوش ارار گرفته؛ اما به
کنندۀ کارکرد و معقللیت باورها شده است. اکنـلن اگـر معقللیـت بـه      جای،زین و تلجیه

دن بـه ةقیقـت لحـاط    گرایی، بدون غایـتِ رسـی   معنا  مجاز بلدن و در محدودۀ وظیمه
 گرایی صدق باشد. گل  معضالت کثرت تلاند پاسخ گردد، نمی

ا  که ولترستلرف تابع ان است، اـادر   گرایانه شناسی وظیمه نکتة ششم اینکه، معرفت
رسـد کـه افـراد     نیست گمتمانی فراتر از چارچلب یک دین خاص انجام دهد. به نظر مـی 

بلط به ان نباشند. از این رو، دفـا  از باورهـا    گرایی و معقللیت مر ملحد پذیرا  وظیمه
رسـد کـه    پذیرد. بـه نظـر مـی    سادگی انجام نمی گرایی به وظیمه   دینی با استماده از جنبة

گرایانه ولترستلرف از صقالنیت باورها  دینی، دفاصی است که به افراد مـ من   دفا  وظیمه
دیـن و غیـر مـ من را اانـا       دهد امـا افـراد خـارو از    ةس اصتماد به نمس و روایت می

 کند. نمی

  تلاند برا  منظم ن،ـه  نکتة همتم اینکه، ولترستلرف معتقد است که هر فرد صرفاً می
صنـلان   داشتن جای،اه باور  خلد نهایت سعی خلیش را به کار گیرد. هر یک از افـراد بـه  
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کـه اجـرا     بایست تحقیق کنند و اصتماد داشته باشند اشخاص ارار گرفته در تاریخ، می
هـا  بـاور  را از بـین بـرده و یـا انهـا را بـه سـمت          ها  تحقیق، کاسـتی  بهترین شیله

رسد که تـلان فـرد    کنند. به نظر می می  ها رهنملن ها  جدید برا  رفع این کاستی شیله
کند به ایـن ةـد خـتم نشـلد. فـرد بـا        و انتظار  که ولترستلرف ةد ان را مشخص می

صـلرت   شده از سل  ولترستلرف فقـط بـه   و رصایت نکات مطرح کارگیر  ةداکثر تلان به
بایسـت وظیمـة    گیـرد. امـا او نمـی    فرد  در جای،اه مثبت تنظیمی و اابل ابللی ارار می

خلد را فقط به بررسی ساختار باور  خلیش محـدود کنـد و نسـبت بـه باورهـا  دی،ـر       
اعیـت خـلد را بـا افـراد     تلانـد مل  تماوت باشد؛ بلکه فرد می خارو از چارچلب فکریش بی

کرده، به تحقیق در میان سایر ساختارها بپردازد. بدین ترتیـب اوالً نسـبت      دی،ر مقایسه
هـا و   تماوت نیست و  انیاً با نظر به ن،ـرش  به ووعیت فکر  و فرهن،ی جامعة خلیش بی

تلانـد بهتـرین    یابد و مـی  ها  متماوت، به نکات درخلر تلجه و شایسته دست می گرایش
ها را ارزیابی و انتخاب کند. فرد برا  تحقق ایـن امـر بـه معیـار و شاخرـی بـرا         گزینه

 انتخاب باور نیاز دارد که ولترستلرف ان را ارا ه نکرده است.
 

 نتیجه
شناسـی و معقللیـت باورهـا یـک رهیافـت اصتمـادگرا و        رهیافت ولترستلرف در معرفـت 

بایست تحقیق کند و بـه بهتـرین    د، میصنلان ملجلد  تاریخمن گراست. هر فرد به کثرت
زمـان خـلد بـرا  اصـالح و رفـع نقـایص باورهـایش اصتمـاد کنـد.            هـا  تحقیـق   شیله

درسـتی   انچـه الک بـه  گرا  معرفتی مت  ر از جان الک اسـت. او   ولترستلرف یک وظیمه
 نهد و انچـه را  شناسی ارو می بدان دست یافته، یعنی اهمیت باور مسئلالنه را در معرفت

الک شمار بسیار  از باورهایی  کند. معیار درستی نشناخته، شناسایی می که این معیار به
ایـن معیـار را در    ولترسـتلرف گیرد و به همـین دلیـل    اند نادیده می را که اشکارا بر ةق

ا  بهتـر دربـارۀ ةـق بـاور داشـتن ارا ـه        ارزیابی باورها وعیف و ناتلان معرفی و نظریـه 
ا  کـه بـرا     ساز  مطابق با چارچلب باورها، به گلنه دیلی برا  نظریهکند. اما هیچ ب می

هـا    دهد؛ بلکه با ارا ة نظر خلد به شـیله  هر فرد بالغ و کامالو اگاه صادق باشد، ارا ه نمی
کنـد. ولترسـتلرف در هـر یـک از مبـانی       ورز  کـه مـدافع ان اسـت، صمـل مـی      تحقیق
شـلد. ایـن تمـاوت بـه      همکارانش ظـاهر مـی  ا  متماوت از  شناختی خلد به گلنه معرفت

انجامد، اما وجـلد باورهـا  صـادق و نبـلد باورهـا        گزینش ةداکثر  و بهتر باورها می
تـر و   شـدۀ متعـادل   شـناس اصـالح   کند؛ بنـابراین و  یـک معرفـت    کاذب را تضمین نمی
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 گرایی شـده  گرا  روشی در فلسمه است که دچار نسبی یک کثرت  متماوت، و به طلرکلی
 است.
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