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حجت ایمانیکیا
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بررسی و نقد دیدگاه معرفتشناسانۀ پلنتینگا

*

چکیده
نظر یۀ معرفتشناسانۀ الو ین پلنتینگا در باب توجیه با اینکه اختالفایت بسیار با مبناگرایی کالسیک دارد ،در
ذیل نظر یات مبناگرایانه قرار میگیرد .در این مقاله پس از معریف مبناگرایی در باب توجیه ،با اشاره به مبناگرایی
کالسیک ،به انتقادات پلنتینگا علیه این نوع از مبناگرایی پرداختهامی .در ادامه با توجه به اینکه دیدگاه پلنتینگا
دربارۀ توجیه ،دیدگاهی برو نگرایانه و اعتمادگرایانه میباشد ،اشارهای به این دو جر یان شده و سپس نظر یۀ
مبناگرایانۀ پلنتینگا را بررریس کردهامی .در پایان نقدهایی بر دیدگاه وی مطرح شده است که برخی از این نقدها
متوجه وجه برو نگرایانه بودن دیدگاه وی و برخی دیگر متوجه جنبۀ اعتمادگرایانۀ نظر او است.
واژ گان کلیدی :مبناگرایی ،مبناگرایی کالسیک ،برو نگرایی ،اعتمادگرایی ،معرفتشنایس اصالح شده ،پلنتینگا.
* تار یخ در یافت       1394/10/18 :تار یخ پذیرش1395/04/20 :
 -1دانشجوی دکتری فلسفه منطق ،دانشگاه تربیت مدرس هتران    Jalilighazizadeh@gmail.com
-2دانشجوی دکتری فلسفه مشا ،دانشگاه تربیت مدرس هتران    hojjat.imani@gmail.com
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مقدمه
در حوزۀ معرفتشنایس معاصر و به و یژه در مورد پلنتینگا پژوهشهایی خمتلف به زبان فاریس اجنام شده است.
اما عیلرغم حجم ز یاد این آثار ،هنوز عرصۀ پژوهش در این موضوع باز است .از اینرو در این مقاله ضمن
معریف دیدگاه پلنتینگا که از مجله دیدگاههای مبناگرایانه در حوزۀ معرفتشنایس است به نقد این دیدگاه خواهمی
پرداخت.

ّ
مسیحیت و اسالم امری مفروض است .خدا در این سنت موجودی دارای
باور به خدا در ادیان غالب هیودیت،
قدرت مطلق ،علم مطلق ،خیر حمض و خالق الیتناهی که کل جهان خملوق او است ،در نظر گرفته میشود.
این دیدگاه را گاهی توحید حمض 1میخوانند .مسألۀ عقالنیت و عقالین بودن باور به خدا یا باورهای خاص
ً
دربارۀ خدا نوعا زماین سر بر میآورد که یک دین با چالشهایی مانند احلاد و یا الادریگری مواجه شود .در
این حالت این پرسش مطرح میشود که آیا باور به خدا امری عقالین است؟ قر ینهگرایان 2به این پرسش پاسخ
منیف میدهند؛ به این دلیل که قر ینه و یا دست کم قر ینۀ کایف وجود ندارد .موحدان که در مقابل پاسخ مثبت
میدهند ،خود به دودسته تقسمی میشوند:
 .1کساین که ادعا میکنند قراین کایف برای باور به خدا وجود دارد؛
 .2کساین که مدعی هستند قرینه برای باور به خدا امری ضروری و الزم نیست؛ بلکه باور به خدا (گزارۀ خدا وجود
دارد) در جتربههای دیین ،امری مبنایی است .این دیدگاه متعلق به طرفداران معرفتشنایس اصالح شده 3از مجله
الو ین پلنتینگا است .در مقابل ،امیانگرایان فلسیف انکار میکنند که باور به خدا متعلق به قلمرو عقل باشد .البته مهۀ
این ادعاهای موحدانه به طور گسترده و با شور و شوق توسط فیلسوفان غیرموحد به چالش کشیده شده است.
()Clark, 2004

در این مقاله به برریس و نقد آرای معرفتشناسانۀ الو ین پلنتینگا میپرداز می .اما  از آنجا که دیدگاه او در ذیل
نظر یات مبناگرایانه قرار دارد ،پیش از برریس آرای وی به معریف مبناگرایی میپرداز می.

 -1مبنا گرایی

4

بنابر تعریف کالسیک از معرفت ،معرفت عبارت از  «باور صادق موجه» است .در حتلیل معرفت ،توجیه ،5نقیش
برجسته و کلیدی دارد و لذا در مباحث معرفتشنایس از امهییت و یژ ه برخوردار است .افزون بر این ،توجیه نقیش
مستقل توجیه از آنجا نایش میشود که معرفتشناسان در برریسهای
استقالیل نیز دارا میباشد .این نقش
ِ
108

ً
معرفتشناسانۀ خو یش مهواره بهدنبال دالیل پذیرش باورها میباشند و همچننی استداللهای شکاکانه عمدتا
معطوف به عدم وجود دلیل(توجیه) برای پذیرش صدق مهه یا برخی از باورها میباشد ،لذا توجیه از این حیث
نیز نقیش ممتاز در معرفتشنایس دارد.
قدمییتر ین دیدگاه در باب ساختار توجیه ،نظر یۀ مبناگرایی میباشد .برطبق این دیدگاه باورهای موجه ما در دو
دستۀ باورهای پایه 6و باورهای غیر پایه 7قرار میگیرند .باور پایه ،باوری است که توجیه خود را از باوری دیگر
ً
أخذ منیکند و در مقابل ،باور غیر پایه باوری است که توجیه خود را از باور یا باورهایی دیگر أخذ میکند و هنایتا
در سلسلۀ توجهیات خو یش به باور

یا باورهای پایه خمت میشود)Lemos, 2007, 44-47( .

در واقع مبناگرایان بهطور کیل قائل به دو نوع حنوۀ توجیه میباشند :یکی توجیه مبتین بر باور 8و دیگری توجیه
غیرمبتین بر باور .9در قسم اول ،برای مثال باور به الف موجه است ،ز یرا باور به ب موجه میباشد و باور الف
توجیه خود را از باور ب أخذ منوده که به این حنوه از توجیه ،توجیه مبتین بر باور میگو یمی و باورهای غیر پایه
دارای چننی توجهیی میباشند .در قسم دوم ،توجیه غیر مبتین بر باور ،برای مثال ،باور به الف موجه است اما
نه به خاطر باور دیگری مثل ب .در واقع در قسم دوم ،عامل توجیه الف ،عامیل از سنخ باور نبوده بلکه مبتین
بر عوامیل غیر از سنخ باور میباشد .با توجه به تعر یف باال باورهای قسم دوم مهان باورهای پایه میباشند.
بسته به اینکه چه باورهایی را باورهای پایه بدانمی و همچننی حنوۀ توجیه باورهای غیر پایه از جانب باورهای
پایه به چه شکل باشد ،مبناگرایی انواع خمتلیف خواهد داشت؛ اما نکتۀ شایان ذکر این است که مهۀ انواع
توجیه باورها یکسان بوده و مطابق تعر یف باال مهۀ انواع مبناگرایی قائل به
ساختار کیل
مبناگرایی در شکل و
ِ
ِ
دو اصل ز یر میباشند:
 -1وجود باورهای پایۀ موجهی که توجیه خود را از باور یا باورهایی دیگر أخذ منیکنند (به بیاین ،دارای توجیه
غیراستنتاجی هستند)؛
 -2سایر باورها (باورهای غیر پایه) در هنایت ،توجیه خو یش را از باورهای پایه اخذ میکنند.
پلنتینگا کار خو یش را با نقد دیدگاه مبناگرایی کالسیک آغاز میکند ،لذا برای طرح دیدگاه وی ،الزم است ابتدا
نگاهی به مبناگرایی کالسیک داشته باشمی.

 -2مبنا گرایی کالسیک
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مبناگرایی کالسیک دیدگاهی درباب ساختار توجیه میباشد که میتوان گفت ،بیشتر فیلسوفان ازمجله افالطون،
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ارسطو ،توماس آ کو یناس ،دکارت ،ال ک و نیز فیلسوفان اسالمی تا پیش از دوران معاصر به آن قائل بودهاند .بر
اساس این دیدگاه باور شخص  Sبه قضیۀ  pموجه است اگر و فقطاگر باور  Sبه  pخطاناپذیر 11باشد و یا باور
باورهایی خطاناپذیر استنتاج شده باشد)Lemos, 2007, 51( .

 Sبه  pاز
ً
مهانطور که قبال نیز در تعر یف مبناگرایی ذکر شد ،متام مبناگرایان قائل به  -1وجود باورهای پایه و  -2منهتی
شدن هر سلسلۀ توجیه به باورهای پایه میباشند اما تفاوت در تبییین که از دو اصل فوق ارائه میدهند ،تفاوت
دارند .لذا با توجه به تعر یف باال از مبناگرایی کالسیک ،میتوان تبینی مبناگرایان کالسیک از دو اصل فوق را به
این صورت دانست که از دیدگاه آنان باور پایه ،باوری است که خطاناپذیر باشد و همچننی توجیه سایر باورها
ً
(باورهای غیر پایه) صرفا از طر یق استنتاج از باورهای پایه صورت میگیرد.
پلنتینگا با اینکه خود از مبناگرایان میباشد اما مبناگرایی مورد نظر او از نوع کالسیک نیست؛ لذا انتقادایت مهم
علیه مبناگرایی کالسیک بیان داشته است .وی مبناگرایی کالسیک را دارای سه دورۀ باستان ،قرون وسطی و
ً
دوران جدید میداند .به نظر وی مبناگرایان کالسیک در دو دورۀ باستان و قرون وسطی ،باورهای پایه را صرفا
به دو دستۀ ز یر تقسمی میکردند:
 -1باورهای بدهیی اویل ،از مجله قضایای اولیه ر یایض مانند « »2+2=4و قضایای منطیق مانند اصل امتناع تناقض؛
 -2باورهای مربوط به ادراک حیس ،مانند این قضیه که «یک صندیل روبهروی من است».
اما در دوران جدید با موشکایفهای فیلسوفاین از مجله دکارت (که شکاکیت روششناخیت را طرح میکند)
باورهای گروه دوم از منزلت پایه بودن خارج شدند و گروه ز یر جایگز ین باورهای گروه دوم گردید :باورهای
خطاناپذیر ،مانند این که «به نظرم میرسد

که یک صندیل روبهروی من است)Plantinga , 2000, 84-85( ».

در واقع قضایای گروه سوم قضایایی مطمنئتر از قضایای گروه دوم میباشد ،مهانطور که پوال ک میگو ید:
«در ادراک حیس ،من دارای جتربههای حیس هسمت و این جتربههای حیس مرا به باورهایی دربارۀ حمیط مادی
اطرافم ،رهنمون میکنند .من ممکن است دربارۀ حمیط اطرافم به خطا روم؛ اما آیا ممکن است دربارۀ خصیصۀ
جتربههای حیس خودم نیز به خطا روم؟ اگر ممکن نباشد ،ما به وجهی معقول میتوانمی باورها را در مورد جتربههای
حیس ،همچون باورهای پایه ملحوظ کنمی و باورهایی را که دربارۀ اعیان مادی است  ،فقط به طور غیرمستقمی ،از
رهگذر استدالل از باورهایی دربارۀ جتربههای حیس خودمان ،تأیید منایمی(  ».پوالک)85-84 ،1386 ،
اینک  به انتقادات پلنتینگا بر مبناگرایی کالسیک میپرداز می.
110

 :1-2انتقادهای پلنتینگا علیه مبناگرایی کالسیک
پلنتینگا ابتدا یک صورتبندی مطابق مبناگرایی کالسیک برای توجیه شخص  Sبرای باور به  Pبه صورت ذیل
ارائه میدهد ،سپس دو نقد اسایس بر آن وارد میسازد .مطابق صورتبندی وی؛
 -1شخص  Sدر باور به  Pموجه است اگر و فقط اگر  Pبرای  Sپایه باشد یعین بدهیی یا مربوط به ادراک حیس
و یا خطاناپذیر باشد و یا:
 -2شخص   Sبه  Pبر اساس قرایین باور داشته باشد که آن قراین خود پایه باشند یا از باورهای پایه بهدست
آمده باشند)Plantinga, 2000, 93-94( .

با توجه به صورتبندی فوق ،خنستنی انتقاد پلینتیگا به این نوع از مبناگرایی این است که این معیار برای
خود این معیار موجه منیباشد؛ ز یرا این قضیه نه
توجیه ،که در قالب یک قضیه بیان شده است با توجه به ِ
بدهیی بوده و نه مربوط به ادراک حیس است و نه خطاناپذیر میباشد و مهچننی از قضایای پایهای که خود
بدهیی یا مربوط به ادراک حیس و یا خطاناپذیر باشند به دست نیامده است؛ لذا موجه منیباشد)Ibid, 94-95( .

در واقع به اعتقاد پلنتینگا ،مبناگرایان کالسیک در باور به مهمتر ین اصلشان ،با توجه به مهان اصل ،موجه
نیستند و لذا این دیدگاه اشکال دارد و به تعبیری خودو یرانگر میباشد.
انتقادی دیگر که پلنتینگا بر  این نوع از مبناگرایی وارد میداند این است که با توجه به معیار باال ،بسیاری از قضایایی
ً
داشنت آنها موجه میدانمی ،دیگر موجه خنواهند بود .مثال باورهای دربارۀ گذشته ،مانند باور
که ما خود را در باور
ِ
به اینکه «دیروز در این منطقه برف میبار ید» ،با اینکه از باورهای دیگری اخذ نشدهاند ،اما با توجه به معیارهای

فوق منیتوانند پایه باشند؛ ز یرا نه بدهیی و نه مربوط به ادراک حیس و نه خطاناپذیر هستند؛ بلکه باورهای مبتین
ً
بر حافظه میباشند .اما از آنجا که ما شهودا خود را در پذیرش این باورها به صورت پایه موجه میدانمی ،به اعتقاد
پلنتینگا  معیار مبناگرایی کالسیک

کامل منیباشد و صحیح نیست)Plantinga, 2000, 97-99( 12.

پیش از پرداخنت به دیدگاه مبناگرایانهی پلنتینگا در باب توجیه ،شایسته است از آن جهت که دیدگاه وی
در زمرۀ نظر یات برو نگرایانه در باب توجیه حمسوب میشود ،ابتدا اشارهای به درو نگرایی و برو نگرایی در باب
توجیه داشته باشمی.

 -3درونگرایی و برونگرایی 13در باب توجیه
درو نگرایی و برو نگرایی ،پاسخهایی به سؤال از ماهیت توجیه هستند .یک نظر یۀ توجهیی درو نگرا است اگر وتهنا
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اگر مستلزم آن باشد که مهۀ عوامل مورد نیاز برای توجیه باوری که قرار است برای یک شخص حاصل شود،
از جهت شناخیت قابل دستریس برای شخص باشد و یک نظر یۀ توجهیی برو نگرا است اگر و تهنا اگر مستلزم آن
باشد که مهۀ عوامل توجیه باور دسترسپذیر باشند ،بنابراین برخی از آنها می توانند نسبت به ادراک شخص
بیروین باشند)Dancy, Sosa, 2010, 364( .

منظور از حاالت دروین ،حاالیت است که شناسا به آنها دستریس شناخیت دارد ،از اینرو در درو نگرایی ،آن
دسته از عوامل باورسازی که شناسا به آنها دستریس نداشته باشد ،باعث توجیه باور خنواهند بود .تأ کید
درو نگرایی بر آن است که در مورد هر باور ،باید دالییل وجود داشته باشد که زمینهساز یا توجیهکنندۀ آن باور
باشد( .پو مین)303 ،1387 ،
در دیدگاه برو نگرایانه برای توجیه به آ گاهی دروین نیازی نیست؛ بلکه در آنجا تأ کید بر فرآیندهای تولید باور
است و اینکه باورهای حاصل از برخی از این فرآیندها موجه و از برخی دیگر ناموجه است .گلدمن که دیدگاه
اعتمادگرایانهاش ،یکی از ّ
مهمتر ین نظر یههای برو نگرایانه در باب توجیه میباشد ،دربارۀ تفاوت درو نگرایی و
ً
«غالبا گمان میرود كه هرگاه شخیص باوری موجه دارد ،او میداند كه آن باور موجه است

برو نگرایی میگو ید:
ض میشود كه آن شخص میتواند چگونگی توجیه خود را بیان
و از ماهیت آن توجیه آ گاه است .به عالوه فر 
كند یا توضیح دهد .براساس این رأی توجیه عبارت است از استدالل ،دفاع یا جمموعهای از دالیل كه میتواند
ّ
در محایت از آن باور ارائه شود .بنابراین برریس ماهیت باور موجه از طر یق مالحظه توجهیات یا ادلهای كه
شخص میتواند در دفاع از باور خود ارائه دهد ،صورت میگیرد .اما من در اینجا چننی فرضهایی منیكمن .من
جای این سؤال را باز میگذارم كه آیا ،زماین كه یك باور موجه است ،فرد معتقد به آن باور میداند كه آن باور
موجه است؟ همچننی جای این سؤال را باز میگذارم كه آیا زماین كه یك باور موجه است ،فرد معتقد به آن
باور میتواند برای آن باور ،توجهیی بیان یا ارائه مناید؟ من حیت قائل به این فرض نیسمت كه وقیت یك باور موجه
است ،چیزی وجود دارد كه فاعل شناسا آنرا به دست میآورد و میتوان آنرا «توجیه» نامید .تهنا فرض من
آن است كه یك باور موجه ،شأن توجهیی خود را از برخی فرآیندها و تواناییها در یافت میكند و آنها هستند كه
آنرا موجه میسازند .خمتصر اینکه [من فرض میكمن]باید برخی فرآیندها یا و یژگیهای اعطاكنندۀ توجیه وجود
داشته باشند .اما از این فرض نتیجه منیشود كه باید استدالل ،دلیل یا هر چیز دیگری وجود داشته باشد كه در
ی توجی ه آن] ،به دست آمد ه باشد( ».گلدمن)101-100 ،1381 ،
ن باور [برا 
زمان آ 
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با توجه به این توضیحات اگر نظر یهای مبناگرایانه ،این آ گاهی و دستریس به عوامل توجیه را شرط الزم توجیه
بداند ،در اینصورت این دیدگاه مبناگرایی ،درو نگرا خواهد بود و اگر چننی شرطی را نداشته باشد ،مبناگرایی
ً
باب توجیه ،مبناگرایانه و درو نگرایانه بوده
برو نگرا خواهد بود .تا پیش از چند دهۀ اخیر ،تقر یبا متام نظر یات در ِ
است؛ هرچند مهانطور که از تعر یف این دو برمیآید بنی این دو الزامی وجود ندارد ،البته مهانطور که فیومرتون
چند دهه ندارد)Fumerton, 2009( .

نیز میگو ید ،این نوع از مبناگرایی سابقهای بیش از
حال با فراهم آمدن ّ
مقدمات الزم ،به دیدگاه مبناگرایانۀ پلنتینگا میپرداز می.

 -5مبنا گرایی الوین پلنتینگا
پلنتینگا از معرفتشناسان معاصر  و  منایندۀ مهم مکتب معرفتشنایس اصالح شده میباشد .نظر یۀ معرفتشناسانۀ
وی در باب توجیه با اینکه نظر یهای با ساختار مبناگرایانه میباشد اما در مقابل مبناگرایی کالسیک قرار میگیرد و
مهانطور که گفته شد ،با طرح نقدهایی برآن دیدگاه کار خود را آغاز می کند .به اعتقاد او معیار مبناگرایی کالسیک
برای توجیه باورها ،معیاری ناکایف و ضیق میباشد .وی با طرح دیدگاه معرفتشناسانۀ خود ،در باورهای پایۀ ما
توسعه میدهد و اعالم میکند که بسیاری از باورهای ما باور پایه هستند( .از مجله باور به وجود خدا).
پلنتینگا به جای توجیه از واژۀ ضمانت 14استفاده میکند؛ ز یرا به اعتقاد او ،توجیه دارای مفهومی وظیفهگرایانه
ً
است و مهنی موضوع باعث میشود که هنایتا سر از درو نگرایی درآورد .و از آنجا که رو یکرد وی در باب توجیه
رو یکردی برو نگرایانه است ،از واژۀ توجیه استفاده منیکند .در توضیح بیشتر این موضوع باید بگو یمی ،وی با
برریس تار خیی مفهوم توجیه از زمان دکارت و ال ک ،نتیجه میگیرد که در متون معرفتشنایس ،توجیه امری
تلیق شده است که با وظایف شناسا در ارتباط است؛ بهاینمعنا که اگر ما در پذیرش یک باور ،وظایف معرفیت
خو یش را اجنام دهمی ،در این صورت در پذیرش آن باور موجه خواهمی بود .این وظایف معرفیت مهان چیزی
است که دکارت آن را وضوح و متایز داشنت یک باور برای پذیرش آن میداند و در بیان ال ک اجنام این وظیفۀ
معرفیت یعین پذیرش یک باور در صورت وجود شواهد و ادلۀ کایف و درصورت عدم وجود این شواهد و ادله ما
نبایسیت آن باور را بپذیرمی .به نظر پلنتینگا با توجه به این توضیحات و از آنجا که مفهوم وظیفه درجایی معنا
پیدا میکند که توانایی بر اجنام آن وجود داشته باشد ،لذا توجیه ،رنگ و بویی درو نگرایانه خواهد گرفت ،ز یرا
شخص برای پذیرش یا عدم پذیرش یک باور بایسیت به شواهد و ادلۀ آن دستریس داشته باشد تا بتواند وظیفۀ
خود را اجنام دهد در غیر این صورت اگر چننی دستریس وجود نداشته نباشد ،وظیفه ،معنایی پیدا منیکند ،ز یرا
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باید ،مستلزم توانسنت است و مهنی دستریس داشنت چیزی جز درو نگرایی خنواهد بود .لذا وی از واژۀ ضمانت
استفاده میکند)Plantinga, 1993, 12-19( .
صادق را به معرفت تبدیل میکند)Ibid, 4-5( .

باور
وی ضمانت را چیزی میداند که ِ
پلنتینگا شرایط ضمانت داشنت باور شخص را چننی تعر یف میکند:

«یک باور برای شخص  Sدارای تضمنی است اگر  آن باور توسط قوای شناخیت که درست کار میکنند در حمیط
ّ
موفق در راستای رسیدن به صدق ّ
طراحی شده باشدPlantinga, 2000,( ».
شناخیت متناسب با آن قوا بهگونهای
)156

مهانطور که مالحظه میگردد ،مطابق بیان پلنتینگا ،برای تضمنی داشنت یک باور ،الزاما نیازی به آ گاهی
شخص از داشنت توجیه و آ گاهی از شرایط فوق نیست؛ بلکه ممکن است که شخیص دارای باور تضمنی شده
باشد و در عنی حال از داشنت این ضمانت ،آ گاه نباشد.
وی قوای معرفیت ما را به دو خبش تقسمی میکند :یک خبش ،خبیش است که ورودیهای آن از وضعیتها
ّ
وضعیتها میباشد و خبش دیگر،
و جتارب غیرگزارهای است و خروجی آن باورهایی متناسب با آن جتربهها یا
خبیش است که ورودی آن و خروجی آن ،هر دو از سنخ باور و گزاره میباشند .وی باورهای نایش از خبش خنست
را باورهای پایه میداند که از  آن مجله باورهای ناظر به خود ،باورهای مبتین بر حافظه ،باورهای مبتین بر ادراک
حیس و باورهای پیشیین میباشد( .عظیمی دخت شورکی)260 ،1385 ،
به عبارت دیگر اگر قوای شناخیت ما دارای کارکردی صحیح 15باشند و در راستای رسیدن به صدق بهطرز مطلویب
طراحی شده باشند و باورهایی مبتین بر جتارب و وضعیتهای غیرگزارهای ارائه دهند ،در صور یتکه این باورها
در حمیطی متناسب با قوای ادراکی ما شکل گرفته باشند ،ضمانت کایف را دارند و اگر صادق هم باشند معرفت
پایه خواهند بود .بنابراین لزومی ندارد که ما به منشاء باور و کارکرد صحیح آن آ گاهی داشته باشمی و یا به عبار یت
دیگر نیازی نیست از درسیت توجیه با خبر باشمی و این چیزی جز برو نگرایی درباب توجیه خنواهد بود.
معرفتشناسان معتقد به معرفتشنایس اصالحشده از مجله پلنتینگا بر این باور هستند که شخص میتواند
ً
ً
عقال ،یبواسطه و  اساسا بدون پشتوانۀ یک برهان به خدا معتقد باشد .کارکرد صحیح قوای شناخیت یک
شخص ،میتواند باور به خدا را با شرایط درست با یا بدون برهان و دلیل تولید

کند)Clark, 2004( .

از طریف دیگر میتوان دیدگاه پلنتینگا را در زمرۀ دیدگاههای اعتمادگرایانه 16در باب توجیه قرار داد .مطابق دیدگاه
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اعتمادگرایانه در باب توجیه ،باور موجه ،باوری است که حمصول یک فرآیند قابل اعتماد باشد و فرآیند قابل
اعتماد ،فرآیندی است که اکثر باورهای تولید شده توسط آن فرآیند ،صادق باشند .لذا به نظر میرسد که دیدگاه
پلنتینگا در باب توجیه ،دیدگاهی اعتمادگرایانه است.
مطابق حتلیل آلستون ،این شرط که باور موجه بایسیت حاصل از فرآیندی باشد که در راستای رسیدن به صدق
بهطرز موفیق طراحی شده باشد ،چیزی جز اعتمادپذیری فرآیند مذکور

نیست)Alston, 2005, 150( .

در ادامه به نقدهای وارد بر دیدگاه پلنتینگا خواهمی پرداخت.

 -6انتقاداتی به معرفتشناسی پلنتینگا
یکی از مهمترین انتقادات وارد بر نظریات برو نگرایانه از مجله دیدگاه پلنتینگا ،این است که عنصر آ گاهی فرد نسبت
به معرفت و توجیه را از حتلیلهای خود حذف کردهاند .در واقع بنابر حتلیلهای برو نگرایانه ،امکان دارد که شخیص
دارای توجیه معرفیت نسبت به گزارۀ  Pباشد و در عنی حال آ گاهی از این امر نداشته و اگر  Pصادق نیز باشد،
شخص دارای معرفت به  Pخواهد بود؛ درحایل که از دلیل باور خو یش آ گاه نیست .به نظر میرسد اگر عنصر
آ گاهی را از معرفت حذف کنمی ،معرفت به چیزی میانهتی و ضد خود تبدیل خواهد شد.
اشکال مهم دیگری که به نظر میرسد ،اشکال نسیبگرایانه بودن این دیدگاه است .فرض کنید دو نفر دارای دو
باور ّ
متضاد دربارۀ امری واحد هستند ،براساس تلیق ماچیزی که میتواند سبب مرتفع شدن این اختالف واقع
ً
گردد ،مطرح شدن ادله و توجیه هر شخص دربارۀ باور خود میباشد و طبیعتا چننی چیزی الزمۀ آ گاهی اشخاص
از ادله و توجهیات خود خواهد بود؛ در حایل که در نظر یۀ پلنتینگا ،از آنجا که آ گاهی اشخاص از دلیل باور
برای موجه بودن الزم نیست ،لذا منیتوان الزاما در خصوص آرای متضاد داوری منود و هرکس میتواند در باور
خود ،موجه باشد و حیت آن را باوری پایه بداند.
انتقاد دیگری که میتوان بر دیدگاه پلنتینگا وارد آورد ،ناظر به جنبۀ اعتمادگرایانه بودن آن است .فرض کنید
ً
شخیص دارای توانایی غیبگویی است و اصال از چننی تواناییای آ گاهی ندارد ،حال فرض کنید که وی بدون
ّ
هیچ دلییل به گزارهای باور بیاورد و این گزاره صحیح نیز باشد و وی به علت مهان قدرت غیبگو ییای که از
آن خبر ندارد به این گزاره باور آورده باشد در اینصورت طبق دیدگاه اعتمادگرایانه از آنجا که فرآیند غیبگو یی
ً
برای این شخص عمدتا باورهای صادق تولید میکند ،لذا فرآیندی قابل اعتماد بوده و در نتیجه باور آن شخص
ً
به آن گزاره موجه میباشد؛ در حایل که ما بداهتا ،وی را دارای توجیه برای باور به آن گزاره منیدانمی.
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انتقادی دیگر را که باز هم به وجه اعتمادگرایی دیدگاه وی مربوط است را در قالب یک پرسش مطرح میکنمی.
از اعتمادگرا میپرسمی آیا راهی برای شناخت فرآیندهای اعتمادپذیر وجود دارد یا نه؟ از آنجا که در تعریف فرآیند
بیشتر باورهای تولیدی آن صادق است ،پرسش فوق متوجه این موضوع
اعتمادپذیری گفته شد فرآیندی است که
ِ
می شود که ،آیا راهی برای دستریس به صدق باورها وجود دارد یا نه؟ اگر پاسخ اعتمادگرا به این سؤال منیف باشد در

این صورت نتیجه را خواهمی گرفت که چون منیتوان باورهای صادق را تشخیص داد ،از اینرو باتوجه به تعریف
فرآیند اعتمادپذیر ،منیتوان فرآیندهای قابل اعتماد را تشخیص داد .حال اگر راهی برای تشخیص فرآیندهای قابل
اعتماد وجود نداشته باشد ،راهی برای تشخیص باورهای موجه نیز وجود خنواهد داشت ،ز یرا باور موجه بنابه تقریر
اعتمادگرایانه باوری است که حاصل از یک فرآیند قابل اعتماد باشد و اگر ما ندانمی چه فرآیندهایی قابل اعتماد
هستند ،لذا خنواهمی دانست که چه باورهایی موجه هستند .در هنایت اگر نتوان باورهای موجه را از باورهای ناموجه
ً
تشخیص داد ،اصوال دیدگاه اعتمادگرایانه در باب توجیه چه کاربردی خواهد داشت؟
اما اگر پاسخ اعتماد گرا به پرسش ابتدایی مثبت باشد یعین بپذیرد که راهی برای دستریس به صدق باورها
وجود دارد در این صورت از او خواهمی پرسید که چرا از مهان ابتدا ،از مهان راهی که برای دستریس به صدق
باورها وجود دارد ،جهت توجیه باورهایمان استفاده نکنمی؟ یعین وقیت که راهی برای احراز صدق باورها وجود
دارد ،چه دلییل دارد که باورهای موجه را از طر یق فرآیندهای اعتمادپذیر شناسایی کنمی و دیگر چه نیازی به
اعتمادگرایی خواهمی داشت؟
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نتیجهگیــری
مهانطور که مالحظه شد ،رو یکرد پلنتینگا دربارۀ توجیه به رغم مبناگرایانه بودن ،تفاوتهایی چشمگیر با
ً
مبناگرایی کالسیک دارد و اصوال ،پلنتینگا نقطۀ شروع طرح دیدگاه خود را ،نقد مبناگرایی کالسیک قرار میدهد.
با برریس دیدگاه پلنتینگا در باب توجیه ،مالحظه شد که نظر وی در زمرۀ  نظر یات برو نگرایانه دربارۀ توجیه بوده
و همچننی میتوان دیدگاه او را در ذیل نظر یات اعتمادگرایانه طبقهبندی منود.
در پایان به ذکر نقدهایی علیه نظر یۀ معرفتشناسانۀ پلنتینگا پرداختمی و دیدمی که برخی از این نقدها ،از آن
جهت که دیدگاه وی دیدگاهی برو نگرایانه میباشد ،برخی دیگر از آن جهت که نظر یۀ او ،اعتمادگرایانه است و
برخی دیگر از آن حیث که دیدگاه او منجر به نسبیتگرایی معرفیت میگردد ،بر او وارد است.
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1. Bare Theism

پینوشتها

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

 اما از آنجا که به دغدغۀ اصیل، البته به انتقادات پلنتینگا علیه مبناگرایی کالسیک پاسخ داده شده است.12
13. Internalism/Externalism

.این مقاله مربوط نیست به آن منیپرداز می

14. Warrant
15.Proper Function
16. Reliabilism
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