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چکیده

کالسیکدارد،در گرایی بامبنا ینپلنتینگادربابتوجیهبااینکهاختالفایتبسیار یۀمعرفتشناسانۀالو نظر

گرایی گراییدربابتوجیه،بااشارهبهمبنا گرایانهقرارمیگیرد.دراینمقالهپسازمعریفمبنا یاتمبنا ذیلنظر

گراییپرداختهامی.درادامهباتوجهبهاینکهدیدگاهپلنتینگا کالسیک،بهانتقاداتپلنتینگاعلیهایننوعازمبنا

یۀ یانشدهوسپسنظر بارۀتوجیه،دیدگاهیبرونگرایانهواعتمادگرایانهمیباشد،اشارهایبهایندوجر در

کهبرخیازایننقدها پایاننقدهاییبردیدگاهویمطرحشدهاست کردهامی.در گرایانۀپلنتینگارابررریس مبنا

متوجهوجهبرونگرایانهبودندیدگاهویوبرخیدیگرمتوجهجنبۀاعتمادگرایانۀنظراواست.

گراییکالسیک،برونگرایی،اعتمادگرایی،معرفتشنایساصالحشده،پلنتینگا. گرایی،مبنا کلیدی:مبنا گان  واژ

بررسی و نقد دیدگاه معرفت شناسانۀ پلنتینگا*
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مقدمه

بانفاریساجنامشدهاست. یژهدرموردپلنتینگاپژوهشهاییخمتلفبهز درحوزۀمعرفتشنایسمعاصروبهو

یاداینآثار،هنوزعرصۀپژوهشدراینموضوعبازاست.ازاینرودراینمقالهضمن اماعیلرغمحجمز

گرایانهدرحوزۀمعرفتشنایساستبهنقدایندیدگاهخواهمی معریفدیدگاهپلنتینگاکهازمجلهدیدگاههایمبنا

پرداخت.

باوربهخدادرادیانغالبهیودیت،مسیحّیتواسالمامریمفروضاست.خدادراینسنتموجودیدارای

گرفتهمیشود. کلجهانخملوقاواست،درنظر که قدرتمطلق،علممطلق،خیرحمضوخالقالیتناهی

گاهیتوحیدحمض1میخوانند.مسألۀعقالنیتوعقالینبودنباوربهخدایاباورهایخاص ایندیدگاهرا

کهیکدینباچالشهاییماننداحلادویاالادریگریمواجهشود.در زماینسربرمیآورد
ً
بارۀخدانوعا در

ینهگرایان2بهاینپرسشپاسخ اینحالتاینپرسشمطرحمیشودکهآیاباوربهخداامریعقالیناست؟قر

کهدرمقابلپاسخمثبت کایفوجودندارد.موحدان ینۀ کمقر ینهویادست کهقر منیفمیدهند؛بهایندلیل

میدهند،خودبهدودستهتقسمیمیشوند:

1.کساینکهادعامیکنندقراینکایفبرایباوربهخداوجوددارد؛

ینهبرایباوربهخداامریضروریوالزمنیست؛بلکهباوربهخدا)گزارۀخداوجود 2.کساینکهمدعیهستندقر

دارد(درجتربههایدیین،امریمبناییاست.ایندیدگاهمتعلقبهطرفدارانمعرفتشنایساصالحشده3ازمجله

ینپلنتینگااست.درمقابل،امیانگرایانفلسیفانکارمیکنندکهباوربهخدامتعلقبهقلمروعقلباشد.البتهمهۀ الو

اینادعاهایموحدانهبهطورگستردهوباشوروشوقتوسطفیلسوفانغیرموحدبهچالشکشیدهشدهاست.

)Clark, 2004(

کهدیدگاهاودرذیل می.اماازآنجا ینپلنتینگامیپرداز دراینمقالهبهبرریسونقدآرایمعرفتشناسانۀالو

می. گراییمیپرداز گرایانهقراردارد،پیشازبرریسآرایویبهمعریفمبنا یاتمبنا نظر

گرایی4 1- مبنا
یفکالسیکازمعرفت،معرفتعبارتاز»باورصادقموجه«است.درحتلیلمعرفت،توجیه5،نقیش بنابرتعر

یژهبرخورداراست.افزونبراین،توجیهنقیش کلیدیداردولذادرمباحثمعرفتشنایسازامهییتو برجستهو

برریسهای کهمعرفتشناساندر ازآنجانایشمیشود توجیه ایننقشمستقِل نیزدارامیباشد. استقالیل
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ً
کانهعمدتا یشمهوارهبهدنبالدالیلپذیرشباورهامیباشندوهمچننیاستداللهایشکا معرفتشناسانۀخو

باورهامیباشد،لذاتوجیهازاینحیث معطوفبهعدموجوددلیل)توجیه(برایپذیرشصدقمههیابرخیاز

نیزنقیشممتازدرمعرفتشنایسدارد.

گراییمیباشد.برطبقایندیدگاهباورهایموجهمادردو یۀمبنا یندیدگاهدربابساختارتوجیه،نظر قدمییتر

کهتوجیهخودراازباوریدیگر پایه،باوریاست پایه7قرارمیگیرند.باور دستۀباورهایپایه6وباورهایغیر


ً
یاباورهاییدیگرأخذمیکندوهنایتا باور پایهباوریاستکهتوجیهخودرااز أخذمنیکندودرمقابل،باورغیر

)Lemos, 2007, 44-47(.یاباورهایپایهخمتمیشود یشبهباور درسلسلۀتوجهیاتخو

کیلقائلبهدونوعحنوۀتوجیهمیباشند:یکیتوجیهمبتینبرباور8ودیگریتوجیه گرایانبهطور درواقعمبنا

یراباوربهبموجهمیباشدوباورالف غیرمبتینبرباور9.درقسماول،برایمثالباوربهالفموجهاست،ز

پایه یمیوباورهایغیر کهبهاینحنوهازتوجیه،توجیهمبتینبرباورمیگو باوربأخذمنوده توجیهخودرااز

دارایچننیتوجهییمیباشند.درقسمدوم،توجیهغیرمبتینبرباور،برایمثال،باوربهالفموجهاستاما

نهبهخاطرباوردیگریمثلب.درواقعدرقسمدوم،عاملتوجیهالف،عامیلازسنخباورنبودهبلکهمبتین

یفباالباورهایقسمدوممهانباورهایپایهمیباشند. برعوامیلغیرازسنخباورمیباشد.باتوجهبهتعر

پایهازجانبباورهای بستهبهاینکهچهباورهاییراباورهایپایهبدانمیوهمچننیحنوۀتوجیهباورهایغیر

انواع کهمهۀ است این ذکر نکتۀشایان اما داشت؛ انواعخمتلیفخواهد گرایی مبنا باشد، بهچهشکل پایه

گراییقائلبه یفباالمهۀانواعمبنا کیلتوجیِهباورهایکسانبودهومطابقتعر  گراییدرشکلوساختاِر مبنا

یرمیباشند: دواصلز

یاباورهاییدیگرأخذمنیکنند)بهبیاین،دارایتوجیه باور کهتوجیهخودرااز 1-وجودباورهایپایۀموجهی

غیراستنتاجیهستند(؛

باورهایپایهاخذمیکنند. یشرااز 2-سایرباورها)باورهایغیرپایه(درهنایت،توجیهخو

گراییکالسیکآغازمیکند،لذابرایطرحدیدگاهوی،الزماستابتدا یشرابانقددیدگاهمبنا پلنتینگاکارخو

گراییکالسیکداشتهباشمی. نگاهیبهمبنا
کالسیک10 گرایی  2- مبنا

گراییکالسیکدیدگاهیدربابساختارتوجیهمیباشدکهمیتوانگفت،بیشترفیلسوفانازمجلهافالطون، مبنا
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یناس،دکارت،الکونیزفیلسوفاناسالمیتاپیشازدورانمعاصربهآنقائلبودهاند.بر کو ارسطو،توماسآ

Sبهpخطاناپذیر11باشدویاباور گرباور گروفقطا اساسایندیدگاهباورشخصSبهقضیۀp موجهاستا

)Lemos, 2007, 51(.باورهاییخطاناپذیراستنتاجشدهباشد S بهpاز

گرایانقائلبه1-وجودباورهایپایهو2-منهتی گراییذکرشد،متاممبنا یفمبنا کهقباًلنیزدرتعر مهانطور

تبییینکهازدواصلفوقارائهمیدهند،تفاوت شدنهرسلسلۀتوجیهبهباورهایپایهمیباشنداماتفاوتدر

گرایانکالسیکازدواصلفوقرابه گراییکالسیک،میتوانتبینیمبنا یفباالازمبنا دارند.لذاباتوجهبهتعر

پایه،باوریاستکهخطاناپذیرباشدوهمچننیتوجیهسایرباورها اینصورتدانستکهازدیدگاهآنانباور

باورهایپایهصورتمیگیرد. یقاستنتاجاز ازطر
ً
)باورهایغیرپایه(صرفا

گراییموردنظراوازنوعکالسیکنیست؛لذاانتقادایتمهم گرایانمیباشدامامبنا پلنتینگابااینکهخودازمبنا

کالسیکرادارایسهدورۀباستان،قرونوسطیو گرایی کالسیکبیانداشتهاست.ویمبنا گرایی علیهمبنا


ً
گرایانکالسیکدردودورۀباستانوقرونوسطی،باورهایپایهراصرفا دورانجدیدمیداند.بهنظرویمبنا

یرتقسمیمیکردند: بهدودستۀز

یایضمانند»4=2+2«وقضایایمنطیقماننداصلامتناعتناقض؛ 1-باورهایبدهییاویل،ازمجلهقضایایاولیهر

2-باورهایمربوطبهادراکحیس،ماننداینقضیهکه»یکصندیلروبهرویمناست.«

میکند( راطرح روششناخیت کیت )کهشکا دکارت ازمجله فیلسوفاین موشکایفهای با دورانجدید در اما

باورهای گردید: دوم گروه باورهای ین جایگز یر ز گروه و بودنخارجشدند پایه منزلت از دوم گروه باورهای

)Plantinga , 2000, 84-85(».خطاناپذیر،ماننداینکه»بهنظرممیرسدکهیکصندیلروبهرویمناست

ید: گروهدوممیباشد،مهانطورکهپوالکمیگو گروهسومقضایاییمطمنئترازقضایای درواقعقضایای

»درادراکحیس،مندارایجتربههایحیسهسمتواینجتربههایحیسمرابهباورهاییدربارۀحمیطمادی

اطرافم،رهنمونمیکنند.منممکناستدربارۀحمیطاطرافمبهخطاروم؛اماآیاممکناستدربارۀخصیصۀ

گرممکننباشد،مابهوجهیمعقولمیتوانمیباورهارادرموردجتربههای جتربههایحیسخودمنیزبهخطاروم؟ا

حیس،همچونباورهایپایهملحوظکنمیوباورهاییراکهدربارۀاعیانمادیاست،فقطبهطورغیرمستقمی،از

رهگذراستداللازباورهاییدربارۀجتربههایحیسخودمان،تأییدمنایمی.«)پوالک،85-84،1386(

می. گراییکالسیکمیپرداز اینکبهانتقاداتپلنتینگابرمبنا
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گراییکالسیک 2-1:انتقادهایپلنتینگاعلیهمبنا

گراییکالسیکبرایتوجیهشخصS برایباوربهP بهصورتذیل پلنتینگاابتدایکصورتبندیمطابقمبنا

ارائهمیدهد،سپسدونقداسایسبرآنواردمیسازد.مطابقصورتبندیوی؛

گرP برایSپایهباشدیعینبدهیییامربوطبهادراکحیس گروفقطا باوربهP موجهاستا 1-شخصSدر

ویاخطاناپذیرباشدویا:

باورهایپایهبهدست کهآنقراینخودپایهباشندیااز 2-شخصSبهPبراساسقرایینباورداشتهباشد

)Plantinga, 2000, 93-94(.آمدهباشند

برای اینمعیار که ایناست گرایی ازمبنا ایننوع به پلینتیگا انتقاد باتوجهبهصورتبندیفوق،خنستنی

یرااینقضیهنه کهدرقالبیکقضیهبیانشدهاستباتوجهبهخوِداینمعیارموجهمنیباشد؛ز توجیه،

کهخود بدهییبودهونهمربوطبهادراکحیساستونهخطاناپذیرمیباشدومهچننیازقضایایپایهای

  )Ibid, 94-95(.بدهیییامربوطبهادراکحیسویاخطاناپذیرباشندبهدستنیامدهاست؛لذاموجهمنیباشد

یناصلشان،باتوجهبهمهاناصل،موجه باوربهمهمتر کالسیکدر گرایان درواقعبهاعتقادپلنتینگا،مبنا

یرانگرمیباشد. نیستندولذاایندیدگاهاشکالداردوبهتعبیریخودو

گراییواردمیداندایناستکهباتوجهبهمعیارباال،بسیاریازقضایایی انتقادیدیگرکهپلنتینگابرایننوعازمبنا

کهماخودرادرباورداشنِتآنهاموجهمیدانمی،دیگرموجهخنواهندبود.مثاًلباورهایدربارۀگذشته،مانندباور

ید«،بااینکهازباورهایدیگریاخذنشدهاند،اماباتوجهبهمعیارهای بهاینکه»دیروزدراینمنطقهبرفمیبار

یرانهبدهییونهمربوطبهادراکحیسونهخطاناپذیرهستند؛بلکهباورهایمبتین فوقمنیتوانندپایهباشند؛ز

خودرادرپذیرشاینباورهابهصورتپایهموجهمیدانمی،بهاعتقاد
ً
برحافظهمیباشند.اماازآنجاکهماشهودا

)Plantinga, 2000, 97-99(12.پلنتینگامعیارمبناگراییکالسیککاملمنیباشدوصحیحنیست

کهدیدگاهوی ازآنجهت پلنتینگادربابتوجیه،شایستهاست گرایانهی مبنا بهدیدگاه پرداخنت از پیش

یاتبرونگرایانهدربابتوجیهحمسوبمیشود،ابتدااشارهایبهدرونگراییوبرونگراییدرباب درزمرۀنظر

توجیهداشتهباشمی.

3- درون گرایی و برون گرایی13 در باب توجیه
گروتهنا یۀتوجهییدرونگرااستا درونگراییوبرونگرایی،پاسخهاییبهسؤالازماهیتتوجیههستند.یکنظر



112

کهقراراستبراییکشخصحاصلشود، کهمهۀعواملموردنیازبرایتوجیهباوری گرمستلزمآنباشد ا

گرمستلزمآن گروتهناا یۀتوجهییبرونگرااستا ازجهتشناخیتقابلدستریسبرایشخصباشدویکنظر

باشدکهمهۀعواملتوجیهباوردسترسپذیرباشند،بنابراینبرخیازآنهامیتوانندنسبتبهادراکشخص

)Dancy, Sosa, 2010, 364(.بیروینباشند

کهشناسابهآنهادستریسشناخیتدارد،ازاینرودردرونگرایی،آن ازحاالتدروین،حاالیتاست منظور

کید تأ بود. باورخنواهند توجیه باعث باشد، نداشته آنهادستریس به کهشناسا باورسازی ازعوامل دسته

یاتوجیهکنندۀآنباور کهزمینهساز کهدرموردهرباور،بایددالییلوجودداشتهباشد درونگراییبرآناست

مین،303،1387( باشد.)پو

کیدبرفرآیندهایتولیدباور گاهیدرویننیازینیست؛بلکهدرآنجاتأ دردیدگاهبرونگرایانهبرایتوجیهبهآ

کهدیدگاه گلدمن استواینکهباورهایحاصلازبرخیازاینفرآیندهاموجهوازبرخیدیگرناموجهاست.

بارۀتفاوتدرونگراییو یههایبرونگرایانهدربابتوجیهمیباشد،در یننظر اعتمادگرایانهاش،یکیازمهّمتر

گمانمیرودکههرگاهشخیصباوریموجهدارد،اومیداندکهآنباورموجهاست
ً
ید:»غالبا برونگراییمیگو

کهآنشخصمیتواندچگونگیتوجیهخودرابیان گاهاست.بهعالوهفرضمیشود وازماهیتآنتوجیهآ

کندیاتوضیحدهد.براساساینرأیتوجیهعبارتاستازاستدالل،دفاعیاجمموعهایازدالیلکهمیتواند

که های
ّ
یقمالحظهتوجهیاتیاادل ارائهشود.بنابراینبرریسماهیتباورموجهازطر درمحایتازآنباور

باورخودارائهدهد،صورتمیگیرد.امامندراینجاچننیفرضهاییمنیکمن.من شخصمیتوانددردفاعاز

کهآنباور کهیكباورموجهاست،فردمعتقدبهآنباورمیداند کهآیا،زماین جایاینسؤالرابازمیگذارم

کهیكباورموجهاست،فردمعتقدبهآن کهآیازماین موجهاست؟همچننیجایاینسؤالرابازمیگذارم

باورمیتواندبرایآنباور،توجهییبیانیاارائهمناید؟منحیتقائلبهاینفرضنیسمتکهوقیتیكباورموجه

کهفاعلشناساآنرابهدستمیآوردومیتوانآنرا»توجیه«نامید.تهنافرضمن است،چیزیوجوددارد

یافتمیکندوآنهاهستندکه آناستکهیكباورموجه،شأنتوجهییخودراازبرخیفرآیندهاوتواناییهادر

کنندۀتوجیهوجود یژگیهایاعطا آنراموجهمیسازند.خمتصراینکه]منفرضمیکمن[بایدبرخیفرآیندهایاو

داشتهباشند.اماازاینفرضنتیجهمنیشودکهبایداستدالل،دلیلیاهرچیزدیگریوجودداشتهباشدکهدر

زمانآنباور]برایتوجیهآن[،بهدستآمدهباشد.«)گلدمن،101-100،1381(
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گاهیودستریسبهعواملتوجیهراشرطالزمتوجیه گرایانه،اینآ یهایمبنا گرنظر باتوجهبهاینتوضیحاتا

گرایی گرچننیشرطیرانداشتهباشد،مبنا گرایی،درونگراخواهدبودوا بداند،دراینصورتایندیدگاهمبنا

گرایانهودرونگرایانهبوده یاتدرباِبتوجیه،مبنا متامنظر
ً
یبا برونگراخواهدبود.تاپیشازچنددهۀاخیر،تقر

یفایندوبرمیآیدبنیایندوالزامیوجودندارد،البتهمهانطورکهفیومرتون است؛هرچندمهانطورکهازتعر

)Fumerton, 2009(.گراییسابقهایبیشازچنددههندارد ید،ایننوعازمبنا نیزمیگو

می. گرایانۀپلنتینگامیپرداز حالبافراهمآمدنمقّدماتالزم،بهدیدگاهمبنا

گرایی الوین پلنتینگا 5- مبنا
یۀمعرفتشناسانۀ پلنتینگاازمعرفتشناسانمعاصرومنایندۀمهممکتبمعرفتشنایساصالحشدهمیباشد.نظر

گراییکالسیکقرارمیگیردو گرایانهمیباشدامادرمقابلمبنا یهایباساختارمبنا ویدربابتوجیهبااینکهنظر

گراییکالسیک مهانطورکهگفتهشد،باطرحنقدهاییبرآندیدگاهکارخودراآغازمیکند.بهاعتقاداومعیارمبنا

برایتوجیهباورها،معیاریناکایفوضیقمیباشد.ویباطرحدیدگاهمعرفتشناسانۀخود،درباورهایپایۀما

توسعهمیدهدواعالممیکندکهبسیاریازباورهایماباورپایههستند.)ازمجلهباوربهوجودخدا(.

یرابهاعتقاداو،توجیهدارایمفهومیوظیفهگرایانه پلنتینگابهجایتوجیهازواژۀضمانت14استفادهمیکند؛ز

یکردویدربابتوجیه سرازدرونگراییدرآورد.وازآنجاکهرو
ً
استومهنیموضوعباعثمیشودکههنایتا

یمی،ویبا یکردیبرونگرایانهاست،ازواژۀتوجیهاستفادهمنیکند.درتوضیحبیشتراینموضوعبایدبگو رو

امری توجیه معرفتشنایس، متون در که میگیرد نتیجه والک، دکارت زمان از توجیه مفهوم تارخیی برریس

گرمادرپذیرشیکباور،وظایفمعرفیت کها ارتباطاست؛بهاینمعنا کهباوظایفشناسادر تلیقشدهاست

یشرااجنامدهمی،دراینصورتدرپذیرشآنباورموجهخواهمیبود.اینوظایفمعرفیتمهانچیزی خو

کهدکارتآنراوضوحومتایزداشنتیکباوربرایپذیرشآنمیداندودربیانالکاجناماینوظیفۀ است

معرفیتیعینپذیرشیکباوردرصورتوجودشواهدوادلۀکایفودرصورتعدموجوداینشواهدوادلهما

کهمفهوموظیفهدرجاییمعنا رابپذیرمی.بهنظرپلنتینگاباتوجهبهاینتوضیحاتوازآنجا نبایسیتآنباور

یرا گرفت،ز کهتواناییبراجنامآنوجودداشتهباشد،لذاتوجیه،رنگوبوییدرونگرایانهخواهد پیدامیکند

شخصبرایپذیرشیاعدمپذیرشیکباوربایسیتبهشواهدوادلۀآندستریسداشتهباشدتابتواندوظیفۀ

یرا گرچننیدستریسوجودنداشتهنباشد،وظیفه،معناییپیدامنیکند،ز خودرااجنامدهددرغیراینصورتا
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باید،مستلزمتوانسنتاستومهنیدستریسداشنتچیزیجزدرونگراییخنواهدبود.لذاویازواژۀضمانت

)Plantinga, 1993, 12-19( .استفادهمیکند

)Ibid, 4-5(.ویضمانتراچیزیمیداندکهباوِرصادقرابهمعرفتتبدیلمیکند

یفمیکند: پلنتینگاشرایطضمانتداشنتباورشخصراچننیتعر

کارمیکننددرحمیط کهدرست »یکباوربرایشخصSدارایتضمنیاستاگرآنباورتوسطقوایشناخیت

 Plantinga, 2000,( ».بهگونهایموّفقدرراستایرسیدنبهصدقطراّحیشدهباشد شناخیتمتناسبباآنقوا

)156

گاهی آ به نیازی الزاما باور، یک داشنت تضمنی برای پلنتینگا، بیان مطابق میگردد، مالحظه که مهانطور

گاهیازشرایطفوقنیست؛بلکهممکناستکهشخیصدارایباورتضمنیشده شخصازداشنتتوجیهوآ

گاهنباشد. باشدودرعنیحالازداشنتاینضمانت،آ

ازوضعیتها کهورودیهایآن رابهدوخبشتقسمیمیکند:یکخبش،خبیشاست ویقوایمعرفیتما

وجتاربغیرگزارهایاستوخروجیآنباورهاییمتناسبباآنجتربههایاوضعّیتهامیباشدوخبشدیگر،

خبیشاستکهورودیآنوخروجیآن،هردوازسنخباوروگزارهمیباشند.ویباورهاینایشازخبشخنست

راباورهایپایهمیداندکهازآنمجلهباورهایناظربهخود،باورهایمبتینبرحافظه،باورهایمبتینبرادراک

حیسوباورهایپیشیینمیباشد.)عظیمیدختشورکی،260،1385(

گرقوایشناخیتمادارایکارکردیصحیح15باشندودرراستایرسیدنبهصدقبهطرزمطلویب بهعبارتدیگرا

طراحیشدهباشندوباورهاییمبتینبرجتاربووضعیتهایغیرگزارهایارائهدهند،درصوریتکهاینباورها

گرصادقهمباشندمعرفت کایفرادارندوا گرفتهباشند،ضمانت کیماشکل درحمیطیمتناسبباقوایادرا

گاهیداشتهباشمیویابهعباریت پایهخواهندبود.بنابراینلزومینداردکهمابهمنشاءباوروکارکردصحیحآنآ

دیگرنیازینیستازدرسیتتوجیهباخبرباشمیواینچیزیجزبرونگراییدربابتوجیهخنواهدبود.

کهشخصمیتواند باورهستند این بر پلنتینگا ازمجله معرفتشناسانمعتقدبهمعرفتشنایساصالحشده

کارکردصحیحقوایشناخیتیک بدونپشتوانۀیکبرهانبهخدامعتقدباشد.
ً
،یبواسطهواساسا

ً
عقال

)Clark, 2004(.شخص،میتواندباوربهخداراباشرایطدرستبایابدونبرهانودلیلتولیدکند

ازطریفدیگرمیتواندیدگاهپلنتینگارادرزمرۀدیدگاههایاعتمادگرایانه16دربابتوجیهقرارداد.مطابقدیدگاه
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کهحمصولیکفرآیندقابلاعتمادباشدوفرآیندقابل اعتمادگرایانهدربابتوجیه،باورموجه،باوریاست

کثرباورهایتولیدشدهتوسطآنفرآیند،صادقباشند.لذابهنظرمیرسدکهدیدگاه اعتماد،فرآیندیاستکها

پلنتینگادربابتوجیه،دیدگاهیاعتمادگرایانهاست.

مطابقحتلیلآلستون،اینشرطکهباورموجهبایسیتحاصلازفرآیندیباشدکهدرراستایرسیدنبهصدق

)Alston, 2005, 150(.بهطرزموفیقطراحیشدهباشد،چیزیجزاعتمادپذیریفرآیندمذکورنیست

درادامهبهنقدهایواردبردیدگاهپلنتینگاخواهمیپرداخت.

6- انتقاداتی به معرفت شناسی پلنتینگا
گاهیفردنسبت یاتبرونگرایانهازمجلهدیدگاهپلنتینگا،ایناستکهعنصرآ ینانتقاداتواردبرنظر یکیازمهمتر

بهمعرفتوتوجیهراازحتلیلهایخودحذفکردهاند.درواقعبنابرحتلیلهایبرونگرایانه،امکانداردکهشخیص

گرP صادقنیزباشد، گاهیازاینامرنداشتهوا گزارۀPباشدودرعنیحالآ دارایتوجیهمعرفیتنسبتبه

گرعنصر گاهنیست.بهنظرمیرسدا یشآ کهازدلیلباورخو شخصدارایمعرفتبهP خواهدبود؛درحایل

گاهیراازمعرفتحذفکنمی،معرفتبهچیزیمیانهتیوضدخودتبدیلخواهدشد. آ

کنیددونفردارایدو کهبهنظرمیرسد،اشکالنسیبگرایانهبودنایندیدگاهاست.فرض اشکالمهمدیگری

کهمیتواندسببمرتفعشدنایناختالفواقع بارۀامریواحدهستند،براساستلیقماچیزی باورمتّضاددر

گاهیاشخاص چننیچیزیالزمۀآ
ً
بارۀباورخودمیباشدوطبیعتا گردد،مطرحشدنادلهوتوجیههرشخصدر

گاهیاشخاصازدلیلباور کهآ یۀپلنتینگا،ازآنجا کهدرنظر ازادلهوتوجهیاتخودخواهدبود؛درحایل

باور برایموجهبودنالزمنیست،لذامنیتوانالزامادرخصوصآرایمتضادداوریمنودوهرکسمیتوانددر

خود،موجهباشدوحیتآنراباوریپایهبداند.

کنید کهمیتوانبردیدگاهپلنتینگاواردآورد،ناظربهجنبۀاعتمادگرایانهبودنآناست.فرض انتقاددیگری

گاهیندارد،حالفرضکنیدکهویبدون ازچننیتواناییایآ
ً
شخیصدارایتواناییغیبگوییاستواصال

کهاز تمهانقدرتغیبگوییای
ّ
گزارهصحیحنیزباشدوویبهعل بیاوردواین گزارهایباور هیچدلییلبه

آوردهباشددراینصورتطبقدیدگاهاعتمادگرایانهازآنجاکهفرآیندغیبگویی آنخبرنداردبهاینگزارهباور

باورهایصادقتولیدمیکند،لذافرآیندیقابلاعتمادبودهودرنتیجهباورآنشخص
ً
برایاینشخصعمدتا

گزارهمنیدانمی. ،ویرادارایتوجیهبرایباوربهآن
ً
گزارهموجهمیباشد؛درحایلکهمابداهتا بهآن
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کهبازهمبهوجهاعتمادگراییدیدگاهویمربوطاسترادرقالبیکپرسشمطرحمیکنمی. انتقادیدیگررا

یففرآیند ازاعتمادگرامیپرسمیآیاراهیبرایشناختفرآیندهایاعتمادپذیروجودداردیانه؟ازآنجاکهدرتعر

اعتمادپذیریگفتهشدفرآیندیاستکهبیشتِرباورهایتولیدیآنصادقاست،پرسشفوقمتوجهاینموضوع

گرپاسخاعتمادگرابهاینسؤالمنیفباشددر میشودکه،آیاراهیبرایدستریسبهصدقباورهاوجودداردیانه؟ا

یف اینصورتنتیجهراخواهمیگرفتکهچونمنیتوانباورهایصادقراتشخیصداد،ازاینروباتوجهبهتعر

گرراهیبرایتشخیصفرآیندهایقابل فرآینداعتمادپذیر،منیتوانفرآیندهایقابلاعتمادراتشخیصداد.حالا

یر یراباورموجهبنابهتقر اعتمادوجودنداشتهباشد،راهیبرایتشخیصباورهایموجهنیزوجودخنواهدداشت،ز

گرماندانمیچهفرآیندهاییقابلاعتماد کهحاصلازیکفرآیندقابلاعتمادباشدوا اعتمادگرایانهباوریاست

گرنتوانباورهایموجهراازباورهایناموجه هستند،لذاخنواهمیدانستکهچهباورهاییموجههستند.درهنایتا

تشخیصداد،اصواًلدیدگاهاعتمادگرایانهدربابتوجیهچهکاربردیخواهدداشت؟

باورها بهصدق برایدستریس راهی که بپذیرد یعین باشد مثبت ابتدایی پرسش به گرا اعتماد پاسخ گر ا اما

کهبرایدستریسبهصدق کهچراازمهانابتدا،ازمهانراهی وجوددارددراینصورتازاوخواهمیپرسید

باورهاوجوددارد،جهتتوجیهباورهایماناستفادهنکنمی؟یعینوقیتکهراهیبرایاحرازصدقباورهاوجود

کنمیودیگرچهنیازیبه یقفرآیندهایاعتمادپذیرشناسایی کهباورهایموجهراازطر دارد،چهدلییلدارد

اعتمادگراییخواهمیداشت؟
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نتیجه گیــری

با تفاوتهاییچشمگیر بودن، گرایانه مبنا رغم به توجیه بارۀ در پلنتینگا یکرد رو شد، مالحظه که مهانطور

گراییکالسیکقرارمیدهد. گراییکالسیکداردواصواًل،پلنتینگانقطۀشروعطرحدیدگاهخودرا،نقدمبنا مبنا

بارۀتوجیهبوده یاتبرونگرایانهدر بابرریسدیدگاهپلنتینگادربابتوجیه،مالحظهشدکهنظرویدرزمرۀنظر

یاتاعتمادگرایانهطبقهبندیمنود. وهمچننیمیتواندیدگاهاورادرذیلنظر

کهبرخیازایننقدها،ازآن یۀمعرفتشناسانۀپلنتینگاپرداختمیودیدمی پایانبهذکرنقدهاییعلیهنظر در

یۀاو،اعتمادگرایانهاستو کهنظر کهدیدگاهویدیدگاهیبرونگرایانهمیباشد،برخیدیگرازآنجهت جهت

برخیدیگرازآنحیثکهدیدگاهاومنجربهنسبیتگراییمعرفیتمیگردد،براووارداست.
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پی نوشت ها
1. Bare Theism

2. Evidentialist 

3. Reformed Epistemologists

4. Foundationalism

5. Justification

6. Basic Belief

7. Non Basic Belief

8. Doxastic Justification

9. Non Doxastic Justification

10. Classical Foundationalism

11. Infallible

گراییکالسیکپاسخدادهشدهاست،اماازآنجاکهبهدغدغۀاصیل 12.البتهبهانتقاداتپلنتینگاعلیهمبنا

می. اینمقالهمربوطنیستبهآنمنیپرداز
13. Internalism/Externalism

14. Warrant

15.Proper Function

16. Reliabilism
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