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غالمحسین جوادپور

باورها همواره معجونی از پندارها و خرافات با حقایق و راستیها بودهاندد و
بشر همواره اید دددددر را داهدتر ادا ادتقدادات خدود را بدا در دسد

داهدت

معیارهایی بپیراید .معرف هناسان با ارائۀ مالکهایی درصدد راستیآزمایی باورها
برآمده و سازوکاری برای ای امر ارسیم کردهاند .باورهای دینی بر دلید ستدتره
و اهمی

زیاد آنها و نیز ماورایی بودنهان محور اختالف فراوانی هدهاند؛ نظام-

های معرفتیای مانند قرینرسرایی و وثاق سرایدی ارز

معرفتدی اید باورهدا را

سنجیدهاند .زسزبتکی ،با درانداخت ساختاری فضیل سرا و بدا ابدداب برخدی از
اصول کلی ،نگاهی نو بر ارز

دقالنی باورهای دیندی دارد .وی ،نستد ،رویر

های رایج در معرف هناسی دینی را نقدد مدیکندد و ،سدپ  ،بدا اسدت اده از دو
ویژسی «فطری بودن» و «فراسیری» دق سر اص دقالنی

ارائر میکند و باورهدا

را براساس آنها میسنجد .در نگاه او ،باورهای دینی اوان برآوردن ای معیارها را
دارند .ای مقالدر بدر بررسدی رویکردهدای سدلای و ایجدابی وی در اید زمیندر
میپردازد.

واژگان کلیدی :دقالنی  ،باور دینی ،فضدای دقالندی ،زسزبتدکی ،قدوای
معرفتی ،معرف هناسی فضیل محور.
 دکترای فلسفۀ دین و مسائل جدید کالمی دانشگاه قم.
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طرح مسئله

باورها و ادتقادها از بنیادیاری مؤل رها در هک سیری هسصی

انتدانهدا و

ابزاری مهم در اعام آنها با یکدیگر اس  .آنچر در ای اعام مهم مینماید میزان
ابتنای ای باورها بر خرد بشری و ،بر اعایری ،دقالنی
دربارۀ باور و دق فراوان سس س تراند د دقالنی

آنهاس  .فیلتوفان د کدر

باورها را بر دق

کاویدهاند و

برای ای منظور ،معیارها و قواددی برهمردهاند.
از سوی دیگر ،دی و باورهای دینی نیز از ددددرهای ا کر فلت ی بوده اس
و فیلتوفان در زمینۀ اطایق قوادد پیشس تر بر باورهای دینی اال های فراواندی
کردهاند .مؤمنان دادی نیز در پی ای بودهاند کر دریابند باورهایشان اا چر انددازه
بر معیارهای دقالنی منطاق اس .
حال ،پرسش ای اس  :آیا اساسدا باورهدای دیندی نیدازی بدر بدرآوردن اید
معیارهای دقالنی دارندد یدا ندر و اسدر اید نیداز وردود دارد ،آیدا در ارزیدابی
فیلتوفان ،ای باورها اوانتتراند حد نصاب دقالنی
بدیهی اس

کر دقالنی

را داهتر باهند یا نر

و بایتترهای دقالنی یکتان نیتتند و هر دسترای از

فیلتوفان بر یک سرایش متمای اند ،هر چند رانمایۀ همۀ ای آرا ابتنای بدر دقد
اس  .پ  ،ارزیابی دقالنی باورهای دینی براساس مددلهدای سونداسونی انجدام
هدنی اس .
لیندا زسزبتکی ،فیلتوف دی و معرف هناس معاصر د کدر دارای رویکدردی
د دقالنی

باور دینی را بر اسداس الگدویی

فضیل محور در معرف هناسی اس

خاص اایی میکند .وی هم معیاری برای معرف

و ارزیابی معرفتی ارائر میکندد

و هم سازوکار ردیدی برای دقالنی

پیشنهاد میدهد .اید دو رویکدرد بدا هدم

مت اوتاند؛ اما در هر دو سویرهای فضیلتی د با ا اوت در میزان بهرهسیری از آنها
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د ورود دارد.
نگارنده در ای پژوهش ،ارزیابی باور دینی را از منظر معیار دقالنی

در نگداه

زسزبتکی بررسی می کند .همچندی  ،ارزیدابی بداور دیندی بدر اسداس معیارهدای
فضیل سونۀ وی در مقالرای دیگر بر همی قلم بر انجام رسیده اس .
هک سیری هر رویکرد ردید در درصرهای دلمی در سرو نقد و ارائدۀ نقد
نظریات پیشی اس  .زسزبتکی ،با بررسی انتقادی رویکردهای رایدج در درصدۀ
معرف هناسی دینی ،در ارائۀ رویکرد کام اری میکوهد .برخی از انتقدادات وی
متورر سیر کلی در چند قرن اخیر و رویدۀ حداکم بدر آنهدا در سدنجش دقالندی
باورهای دینی اس
مشس

و برخی نقدها نیز متورر مکااب خاصی اس

کدر نظریدرای

دربارۀ ارزیابی معرفتی باورهای دینی ارائر کردهاند.

از ای رو ،مقالر حاضر در دو بسش مواضع انتقادی یا سلای و اثااای یا ایجابی
سامان یافتر اس .
 .1مواضع سلبی زگزبسکی
1ـ .1نقدهای فراگیر

زسزبتکی پیروی از سن

رایج در فلت ۀ دربی را در ارزیدابی معرفتدی بداور

دینی هم بر لحاظ روهی و هم بر لحاظ ماانی ناکارآمد میپندارد و معتقد اسد :
برای اینکر بتوانیم ارز

دقالنی و معرفتی باورهای دینی را بدردرسدتی واکداوی

کنیم ،ابتدا ،باید معرف هناسی محض را کر زمینرای برای ادوی معرف هناسدی
دینی همرده میهود آسیبهناسی کنیم و ،سپ  ،در صورت لزوم ،نظام معرف -
هناختی نوینی را ارائر کنیم و باورهای دینی را بر آن پایر بتنجیم.
یکی از اهکالهای رو هناختی زسزبتکی بر ارزیابی معقولی

باور دینی یدا
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سنجش معرف

دینی ای اس

احلی کنیم و سپ
معرف

را از نگداه فلتد ی اعرید

کدر ابتددا معرفد

بر دناال اطایق آن بدر معرفد
و آیا معرف

دینی چیت

دیندی باهدیم و بپرسدیم کدر
یا خیر

دینی ممک اس

در معرف هناسی با اورر بر الگوهای خاص بر امر معرف
کر اینها قلمرو معرف
مصادیق معرف

و

پرداختر مدیهدود

را احدید میکند .بدرای نموندر ،آنچدر را معرفد هناسدان

می دانند و در پی کش

آنها بدر اکداپو افتدادهاندد معرفد هدای

ادراکی و حافظرای و ،بر طور کلی ،مواردی اس

کر کمتر کتی در آنهدا مناقشدر

می کند؛ چراکدر نگداه فلتد ی هدر ندوب اسصد

خداص را نادیدده

میانگارد .بنابرای  ،برخی از انواب معرف
بر مهارت ،معرف

و اشدس

د مانند معرف

متکی بر اجربرای خاص یا حکم

اخالقی ،معرف

متکدی

د مغ ول واقع میهود.

بر ادتقاد زسزبتکی ،اسدر بپدریریم معرفتدی برآمدده از حکمد

انتدانهدا یدا

سن های استثنایی و کمیاب یا محصول اجربرای ویژه از انتانهای انگش همار
ورود دارد ،بدون هک ،معرف
حالی اس
معرف

دینی از ای مقدوتت بدرهدمار مدیرود .اید در

کر اسر معیار در اعری

معرف

دیندی در آن چدارچوب سدس

موارد پیشس تر باهد ،ارائدۀ اعرید
و چالشدی خواهدد بدود.

Zagzebski,

)2011[a]: 394
زسزبتکی بر ای باور اس

کر ما وارث سن

فلت ی دصر روهنگری هتتیم

و رویکردها و اصدول مطدرد در آن دصدر بدرای مندابع معرفد

و سدازوکار آن

اوانتتر ،بر ذه و ساختار فلت ی ما اأثیر بگرارد .برای نمونر ،دکارت و پیدروان
او نظام باورهای ما را همچون یک هرم وارونر و در قالب ماناسرایی ارسیم کردند
اا برای فهم ارز

معرفتیِ باورهای روبنایی ،ابتدا ،بر یقینی بودن باورهای پایر و،
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سپ  ،ابتنای معقول باورهای روبنایی بر آنها بپردازیم .بر ادتقاد وی ،دکارت چند
میراث دیگر برای ا کر دصر خود و همچنی دوران ما برراسراهد  ،از رملدر:
سوءظ بر مررعی
بنابرای  ،اال

معرفتی و ددم ادتقاد بدر حکمد

در سدن هدای فلتد ی.

دکارت برای بنیان نهادن یک ساختار کلی بدرای باورهدا بدر پایدۀ

بی ادتمادی بر خود و دیگران نهاده هد .در نگاه زسزبتکی ،دکارت آنقدر بدزر
بوده کر میراث فلت ی او اا حال و فرهنگ کنونی هم پابرراماندهاس .
زسزبتکی برای نشان دادن اأثیر پارادایمهای معرف هناسی در دیگر حوزههدا
از رملر بر باورهای دینی مکتب «متاوات بشر در دقالنی »  iرا مثال میآورد کر
در دصر روهنگری در درب پدید آمد .براساس اید مکتدب ،انتدانهدا همگدی
دارای اوان دقالنی یکتان پنداهتر میهوند و ،درنتیجر ،معیار معرف
یکتان اس
صورای حج

و اسر کتی براساس اجربرای بر باوری دس
اس

برای همدر

یافد  ،آن اجربدر در

کر برای هر کتی قاب دسترسی باهد .طاق ای سس  ،هیچ

انتان خردمن ِد متمایزی وردود نددارد و همدر مدردم در یدک ستدترۀ کدمبتدامد
دق ورزی میکنند و ما نمیاوانیم از کتانی کر خرد براری دارند اقلید کنیم و از
آنها بهره بگیریم .همچنی  ،بنابرای نگاه ،هر سوندر بصدیرت دروندی افدراد انکدار
میهود .وی میسوید ای دو اال

فلتد ی ،کدر نتدا

بدر مررعید

معرفتدی

سوءظ ایجاد کردند و انتدانهدا را در خردمنددی یکتدان پنداهدتند ،در نظریدر
سیاسی مدرن نیز ریشر دوانده ،بر «لیارالیتم سیاسی» منجر هدند)Ibid: 395 .
بر ادتقاد وی ،رهاورد ناخوهایند ای ا کر در ارزیابی معقولی

باورهای دینی

نیز دیده میهود .برای نمونر ،دو القی و پیشفرض در ای چند صد سالر وردود

i. Intellectual Egalitarianism.
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داهتر اس  :یکی اینکر باور الهیاای باور بر خدا) بنیدانی بدرای دیگدر باورهدای
دینی خواهد بود و دوم اینکر باورها پایۀ دی می باهند ،بدی معنا کر ابتدا باورها
هک میسیرند و سپ

دی رهد مییابد و سپ

دواط  ،ادمال و مناسک دینی

بروز میکنند .اینهدا دو نموندر از ادأثیر مانداسرایی در معرفد هناسدی مطلدق بدر
معرف هناسی دینی اس  .زسزبتکی حاص ای سیر فکری و اأثیر آن در موردر
بودن باور دینی را ای سونر ارسیم میکند:
 .1مورر بودن برسزیدن دی متکی بر مورر بودن باورهای دینی اس ؛
 .2مورر بودن باورهای دینی در سرو مورر بودن خداباوری اوحید) اس ؛
 .3اوریر خداباوری منوط بر درستی استدتلهایی اسد

کدر مقددمات آن در

دسترس هر انتان خردمند دادی باهد :نر اجربۀ خاصی در ای زمینر موثر اسد
و نر بر مررعی

خاصی میاوان ادتماد کرد؛

 .4هیچ استدتل کام و درستی بر ن ع خداباوری کر با مقدمات قاب دسترس
برای دموم هک سرفتر باهد و متکی بر اجربر یا مررعی

خاصی نااهد وردود

ندارد)Ibid: 395 i .
زسزبتکی همۀ ای موارد را باط میداند:
د معتقد اس

در سزارۀ اول ،کر اوریر مؤل رها و ارزای دی همگی منوط بدر

اوریر باور دینی هده اس  ،دلیلی ورود ندارد اا حتی اوریر دواط

دینی را در

سرو مورر بودن باورهای دینی بدانیم؛ اینها دو مقولر رداسانر با دو رو هناسدی
متتق اند .زسزبتکی دواط

را دو سونر میداند :دسترای کر باید متکی بر بداور

 .iالبته ،این مقدمه همه گیر نیست ولی رویۀ غالب چنین است :زگزبسکی مدعی استت بتا
اضافه شدن این مقدمه نوعی شکاکیت دینی پدید میآید.
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باهند و آنهایی کر در اوریر خود نیازی بر ااکا بر باور ندارند .برای نمونر ،وقتی
فردی در یک حیاط ااریک احتاس ارس میکند ،اید ادرس او انهدا در حدالتی
مورر و بجا اس

کر بر ورود قطعی یا محتم یک مار بزر

در آنجا باور داهتر باهد .اما برخی دواط

یا انتان خطرناک

بنیادیادر از باورهدا هتدتند و حتدی

می اوانند باورها را اوریر کنندد .زسزبتدکی باورهدای اخالقدی را از اید دسدتر
را

می داند .برای نمونر ،ما از ابراز اکادر احتداس انزردار مدیکندیم و هدجاد
احتی میکنیم و از بیدددالتی خشدمگی مدیهدویم و اسدر در فلتد ر اخدال

دهیم و اایی کنیم و اینکدر

ورزیده باهیم ،میاوانیم خوب و بد امور را اشسی

بدانیم چرا ای افعال خاص بر دنوان افعالِ برآمده از بیددالتی یا اکادر اوصدی
میهوند ،اما ای ارزیابی متکی بر یک دریاف
ضدارز
نیت

درونی پیشی و ماتنی بر ارز

بودن برخی امور از رملر افعالی کر از طریق دواط

و

کتب کدردهایدم

اا آنها را بر دنوان باورهای اخالقی پریرفتر باهیم و ،سپ  ،براساس آنهدا

بر ارزیابی ای امور و افعال و برایند دواط

بپردازیم.

او با اطایق ای بحث بر امور دینی میسوید« :برخی دواط
و اعظیم ،هگ تی و ندام

د برموازات بحث قالی د ارز های دینی را بدرای مدا

پدیدار میکنند و ]مثال[ ما با احتاس ندام
کر آن نادرس  ،قایح ،ضد ارز
دریاف

دینی مانند اکریم

از یک چیزی بر ای باور مدیرسدیم

یا دارای ارز

اسد

و ،درنتیجدر ،احتداس و

درونی ما منشأ پیدایش باور خواهد بود )Ibid: 396 ».حاص آنکر ای ای

نقش بنیادی دواط

دینی در اوریر دی ورزی دیرممک نیت

ای اوان را دارند کر پشتوانر دقالنی

و دواط

دینی

باورهای دینی قرار سیرند .الاتر ،وی بدرای

اثاات ای اددای خود انها بر ههود اکیر کرد :اینکدر مدا درمدییدابیم کدر برخدی
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دواط
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ماتنی بر باور نیتتند و حتی باورآفری اند ،درحالیکر دیگران برای اثاات

اینکر همۀ مؤل رهای دینی بر باورهای دینی استوارند برهان دقلی اقامر کردهاند.
د در نقد سزارۀ دوم ،زسزبتکی میسوید« :صد ای مددا هنوز اثادات نشدده
اس » .وی در ای زمینر از یک آزمایش فیزیکی بهره میسیرد و میسوید« :دموما
ای طور فکر میهود کر انها وقتی میاوانیم بدر وردود انتدانی حکدم کندیم کدر
اراااطی با او داهتر باهیم .برخی فیزیکدانان بدا انجدام یدک آزمدایش فرکانتدی
امواری با مشسصاای خاص دریاف

کردند کر برآمده از مورودات هوهمند بود.

بنابرای  ،آنان در ای باور مورراند کر «برخی مورودات بتیار هوهمند ای امواج
را فرستادهاند و ،در نتیجر ،نودی از زندسی بتیار هوهمند در یک رای ای دالم
ورود دارد یا ورود داهتر اس ».
ای آزمایش در رد ای سزاره برکارسرفتر هد کر «کتی نمیاواند برای مددای
دینی و مکاه رای خویش اوریر فلت ی متقاددکنندهای بیاورد ،مگر اینکدر ابتددا
ورر بتیار معقولی برای اثاات ورود خدا فراهم کند» .بنابرای  ،مدیادوان بددون
اینکر ابتدا باور بر اص ورود خدا را اثاات کرد ،بر دیگر باورهای دینی ملتزم هد
و چر بتا همی باورها انتان را بر نحو إنّی بر سوی خدا رهنمون هوند.
زسزبتکی نگاه ماناسرایانر بر ساختار باورهای دینی و اساس قرار دادن بر باور
خدا را در ای هِرم معکوس باورها برنمیاابد و معتقد اس

یدک انتدان معقدول

چنان منشی ندارد .برای نمونر ،باور بر اینکر «م از سوی خداوند بسشیده هده-
ام» منطقا متتلزم ورود خداوند اسد  ،امدا اید بدر معندای آن نیتد

کدر فدرد

نمی اواند بدون مورر بودن در دومی در ادتقاد بر سزارۀ اول موردر باهدد .الاتدر،
وی اوضیح بیشتری ارائر نمیکند ،ولی بر نظر میرسدد مقصدود

آن باهدد کدر
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و آن االزم منطقی امدری ثادوای اسد  ،و در مثدال نیدز

فرد با اورر بر یک اجربۀ درونی یا احتاس خاصی بسشیده هدن را

دریابد ،هر چند هنوز خدا را درنیافتر باهد.
د سزارۀ سوم نیز د اما بیش از بقیر د محور بحث و مناقشر بوده ادا ردایی کدر
اختالف در آن بر بروز رویکردها و مکااب نوی در معرف هناسی دینی انجامیده
اس  .برای نمونر ،آلتتون اجربۀ دینی را همچون اجربۀ حتّی حج
معتقد اس

میداندد و

بدون اقامر دلی و استدتل دقلی یا فلت یِ براصطالد رایج میادوان

برای باورهای دینی از رملر اوحید پشتوانۀ معرفتی دس

و پدا کدرد.

Alston,

)2005
زسزبتکی خود در رد اددای سوم ،با ارائۀ یکی از مهمادری مادانی معرفد -
هناختی خود و اطایق آن بر معرف

دینی ،میسوید« :دید یدک آیدی ارتمدادی

اس  .الاتر ،افراد برانهایی میاوانند بدون هرک

در یک ارتماب مدرهای متددی

باهند ،اما بزر اری دلی آنها برای مرهای بودن و معرفد
ارتماب دینی و کتب معرف

دیندی مشدارک

در

دینی از طریق مررعهای معرفتی دینی اس  .حال،

ای مررع میاواند برآمده از یک مت مقدس یا یک سن
برای اأیید ای س تۀ زسزبتکی کافی اس

باهد».

اا یک متلمان در رامعۀ دینی را با

یک متلمان در روامع دیردینی و یا یک متلمان حاضر در ارتماب و مدراا بدا
بزرسان دینی را با یک متلمان در نقطرای دورافتاده و ندامراا بدا مراردع دیندی
مقایتر کنیم.
وی معتقد اس

ادلب باورهای مردم در روامع دینی از طریق اجربۀ هسصی

آنها یا برکارسیری دق و استدتل یا ههادت افراد ارتماب نیت  ،بلکدر بایدد بدر
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دناال دتی دیگری بود .وی در یک سازوکار ابدادی پایۀ بحث را خودادتمدادی
با پیوند آن با دالقر بر حقیقد

میداند و معتقد اس

i

مدیادوان راهکداری بدرای

متئلر یاف .
وی ای رهیاف

را چندسونر اایی کرده اس

 .1همۀ ما بر حقیق

کر بر طور خالصر میآید:

دشق میورزیم و ای امر طایعی و ذاای اس ؛

 .2برای رسیدن بر ای حقیق  ،ما یک ادتماد بنیادی بدر قدوا و اسدتعدادهای
خویش داریم کر ای امور ما را در یک موقعی

معرفتی خاصی قرار میدهند کدر

مورد ادتماد ماس ؛
 .3ای خودادتمادی کافی نیت
کر اال

و ،در برخی موارد ،موقعی هایی پیش میآید

معرفتی ما ناکام یا ناکافی اس ؛

 .4در ارتمدداب ،افددرادی ورددود دارنددد کددر همددان فراینددد موردادتمدداد مددا در
باورسازی و ،در نتیجر ،رسیدن بر صد را بر نحو احت دارندد ،مانندد وظی در-
هناسی معرفتی ،اوانایی ارزیابی قرای  ،داوری خوب و حتی قوای معرفتدی بهتدر
مث حافظۀ قویار؛
 .6پ  ،از ادتماد بر خود بر ادتماد بر دیگران میرسیم و ای ادتماد مدا را بدر
داهت باورهای فراوانار و نیز موردر بدودن در آنهدا مدیکشداند.

Zagzebski,

)2011[a]: 396- 397
هیوه دیگری کر وی برای اایی استلزام ادتماد بر خود با ادتماد دیگران بیدان
میکند ای اس  :ادلب انتانها بر برخی از دواط

ادتماد میکنند و بدر برخدی

نر ،ازرملر ستایش و ستودن کر یک داط دۀ موردادتمداد اسد  :وقتدی فدردی را

i. Self-Trust.
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می ستاییم ،مطمئ میهویم کر ای فرد ستودنی و هایتتر احتی اس

و داط ۀ

ما بر درستی دربارۀ او قضاوت کرده اس  .ساهی نیز فردی را بر لحاظ معرفتدی و
براساس سازوکار دقالنی میستاییم و بر ای داط ۀ خدود نیدز ادتمداد داریدم .در
نتیجر ،اسر ای فرد در آن قلمروِ مورد ستایش د مثال در حوزه دلوم ارتمدادی یدا
فیزیک د سسنی بگوید ،ای دلی خوبی اس

کر ما هم بدان معتقد هویم .بهتری

مثال برای ای بحث در نگاه زسزبتکی انتانِ دارای حکم
میلیون یا ده میلیون ن ر یک ن ر یاف

دملی اس  :در هدر

میهود کر دیگران بر او ادتمداد مدیکنندد.

ای فراسرفت از او در قالب یکی از ای دو راه اس  :پریرفت سدس و هدهادت
او ،و اقلید از او.
همانطور کر میاوان بر سس او اورر نمود و آن را پریرف  ،رفتار و دادات
او نیز سرمنشأ خیر و صد اس  .زسزبتکی ای را یک رویۀ رایج در طی قدرون
متمادی در روامع دینی میداند کر همواره انتانهای معنوی و اسااید خردمندد و
روحانی بر اوسعۀ ژرفاندیشی کمک کردهاند .بر ادتقاد او ،دید بدر انتدانهدای
دی دار کمک کرده اا بر حداکثر میزانی کر یک انتان میاواندد بدر صدد برسدد
دس

یابند .الاتر ،وی اذدان میکند کر ای بدا رویدۀ رایدج در سدن

انتانها را برلحاظ دقالنی در یک سدطح مدیپندارندد و در اید سدن
متاوات بشر حاکم اس

دربدی کدر
اصدال

متعارض مینماید .وی میسوید« :ادتماد در سطح یدک

ارتماب در قالب هئون سوناسون از رملر ادتمداد بدر مررعید

سیاسدی ،دیندی و

معرفتی صورت میسیرد کر در روامع امروزی همگی متزلدزل هددهاندد؛ در اید
میان ،دی بیشتری ضدربر را از انکدار مررعید
)2011[a]: 397-398

خواهدد خدوردZagzebski, ».
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2ـ .1نقدهای خاص

زسزبتکی بر دیدساههای رایج در معرف هناسی دینی نگاهی انتقادی دارد .در
ادامر ،بر بررسی نقدهای وی بر ای مکااب میپردازیم.
1ـ2ـ .1نقد وثاقت گرایی :وثاق سرایی از رویکردهای مهم در معرفد هناسدی
معاصر ،برویژه در معرف هناسی دینی ،اس

و بررتترادری ندوبِ بدرونسرایدی

برهمارمیرود .وثاق سرایی در یک ستترۀ باز بر رویکردهدای افدرادی همچدون
سلدم  ،پالنتینگا ،سوسا و سریکو اطال میهود :سلدم  ،با اأکید بر فرایند دلّدی
باورها ،بر قاب ادتماد بدودن فرایندد هدناخ

متمرکدز بدود و بداور را محصدول

فرایندی کر همگان بدان اطمینان دارند میدانت ؛ پالنتینگا همی قابلی
را در قالب کارکرد درس

ادتمداد

قوای معرفتی ائوریزه کرد و با بیدان چندد اهدکال بدر

سلدم سعی کرد سازوکار ردیدی برای فرایند اوریر ارائر کند کدر بدر رویکدرد
معرف هناسی اصالدهده ههرت یاف ؛ سوسا نیدز بدا نقدد القدی سلددم آن را
ناق

پنداه

و سر اهکال دمده کر نقضی برای آن نظریر همرده میهدند ارائر

کددرد  .)Sosa, 1991: 131-135; 236-238; 281-284وی بددرای رفددع چنددی
نواقصی درصدد آن برآمد اا یک اصویر فضیل سونر از قوای معرفتی ارائر کند و
ای کار را با محدود کردن ستترۀ سزارهها و نیز بیان هرای مناسب بدرای ادراک
سامان داد .سریکو نیز رویرای مشابر سوسا درپیشسرف  ،بدا اید فدر کدر ندام
رویکرد خود را «وثاق سرایی دام محور» دانت .

i

با ورود ای ا اوت در رویکردها ،میاوان دصارۀ وثاق سرایدی را قابد
ادتماد بودن فرایند باور کردن دانت  ،خواه دام را موثدق بددانیم ،خدواه قدوای
معرفتی او را ،خواه مجموب فرایند باور را و خواه هر امر دیگری.
i. Agent-Relibilism.
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زسزبتکی با طرد چند اهکال بر ای رویکرد آن را در احلی معرفتی باورهدا
ناکام میداند .یکی از اهکاتت دمده آن اس
برسرفتر از ارز
مست

کر ارز

یک فراینددِ موردادتمداد

همان محصول یدا برایندد آن اسد  .پد  ،آن محصدول ارز

خود دارد ،نر اینکر چون از یک فرایند موردادتماد پدید آمده اس

ارز

مضاد ی داهتر باهد .بر دیگر سس  ،انها دنصر ارزهدمند در اید امدر فدرآورده
اس  ،نر فرایند.
وی برای اایی ای اهکال از یک مثال بهره میسیرد و مدیسویدد« :در رریدان
کردن قهوه ،چون قهوه مطلوب انتان اس  ،فرایند موردادتمادی کر آن را

درس

اولید کند نیز مطلوب اس  ،نر اینکر چون قهوه از راه موثقی حاصد هدده پد
بهتر از قهوۀ معمولی اس  .بر دیگر سس  ،مطلوب انتان قهوه د بدون کم و زیاد
د اس  .حال ممک اس
انها برای اولید قهوه اس

ای قهوه از هر راهی درس
مطلوبی

طریقدی ،ندر موضدودی) .در نتیجدر ،اینکدر

محصولی از راه موثق پدید آید بر ارز

آن نمیافزاید».

وی میسوید« :همی سس دربارۀ معرفد

نیدز صداد اسد

موردادتماد نشان نمیدهند کر ورر برادری معرفد
چیت

بلکر ،بردک  ،ای معرف

ممک اس

هود کر ارز

ای راههدا

اس

بدر دیگدر باورهدای صداد

کر بر ای طر ارز

 Aو  Bیک باور صاد را بر دس

و فراینددهای

میبسشدد .پد ،

آورند ،اما یکدی از راهدی مدورد

ادتماد و دیگری از طریقی دیرقابد ادتمداد .بدا اید حدال ،هدیوۀ فدرد نستد
نمی اواند بر هیوۀ دومی براری داهتر باهد .حاص آنکر وثاق سرایی نمدیاواندد
اایی کند کر چرا معرف
)113-114

برار از بداور صداد اسد ».

Zagzebski, 2000[a]:
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قرینرسرایی با ورود اهدکاتت فدراوان اید چدالش را

ندارد ،چراکر پیروی از قرینر و هواهد ،امری مطلوب و خوب اس  :اسر بداور او
صاد درآمد ،بازهم امری پتندیده و خوب اس
فرایندی کر پیموده ارز

اما اسر باور او کاذب بود ،چون

خاصی داهتر اس  ،باز هم از لحداظ معرفد هدناختی

می اوان برای وی ارزهی قای هد ،درحالیکر اسر فرایند قابد ادتمدادِ مدوردنظر
وثاق سرایان بر باور کاذبی انجامید ،هیچ ارز

معرف هدناختی متوردر آن فدرد

نیت  .هاهدِ سس آنکر اسر یک قهوۀ بدمزه از یک هدیوۀ موثدق و قهدوۀ بددمزۀ
دیگری از طریق هیوۀ دیرموثق درس

هود ،هیچک

نمیسوید قهوۀ اولدی بهتدر

از دومی اس  .اسر یک هیوۀ موردادتماد هیچ ارزهی بر یک باور کاذب نی زایدد،
آنگاه ،آن هیوه هیچ ارزهدی را بدر بداور صداد نسواهدد افدزود.

Zagzebski,

)2000[a]: 114
بر نظر زسزبتکی ،خود وثاق سراها مددیاند :همی کر هدیوۀ آنهدا صدد آور
اس  ،برای اثاات ارز

آن کافی اس  .اما وی آن را کافی نمیداندد و ارز

را انها در صورای میداند کدر بداور حاصد از آن صداد باهدد.

آن

Zazgebski,

)1996: 300-301
وی ،سپ  ،با امرکز بر وثاق سرایی قوامحور  ،iیکی از مشکالت ای نظریدر
را ابهام م هوم قوه میداند ،چراکر اسر قوهای در انتان باهد کر قرای را ارزیدابی
کند و برپایۀ آنها باورهایی را سامان دهد ،آنگاه ،ارز

معرفتدی آن قدوا از ارز

صدقی کر از آنها حاص میهود بیشتر اس  ،زیرا هم د بدر اعایدر سوسدا د آنهدا
فضیل اند و مورد وثو اند و هم اینکر بر قرای اکیدر کدردهاندد .بدا اید حدال،

i. Faculty Relibilism.
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قوای معرفتی چیدزی بدیش از یدک فرایندد موثدق

و نمیاواند بر محصول خود ارزهی بی زاید و همان اهکال پدیشس تدر بدر

وثاق سرایی سلدم بر سوسا نیز وارد اس )Zagzebski, 2000[a]: 115 .
پ  ،آنچر محصدول قدوا یدا فرایندد موردادتمداد را ارزهدمند مدیکندد خدودِ
وثاق سرایی نیت  ،بلکر ممک اس
«ممک اس

چیزی دیگر باهدد .زسزبتدکی مدیسویدد:

آن چیز دیگر بتواند مورد ادتمادبودن قوا یا فرایند معرفتی را اایدی

کند .در نتیجر ،چیزی دمیقار از وثاق سرایی اس
معرف

اراااط برقرار میکند ».بر ادتقاد او ،اال

کر بی بداور مدورد ادتمداد و
پالنتینگا برای اایی یک برنامدۀ

طراحیهدۀ  iمناسب در فرایند اولید باورها در همی راستا اس  .پالنتینگا معتقد
بود اضمی باورها در سرو کارکرد صحیح قوای معرفتی اس  ،بر هدرطی کدر در
یک محی مناسب و بر اساس طرحی کر در ره
برنامرریزی هده اس

فعالی

دستیابی بر صد بدرای آنهدا

کنند.

بر نظر زسزبتکی ،هرچند ای رویکرد دالوه بدر ابهدام قدوا ابهدام دو م هدوم
کارکرد صحیح و برنامر را بر آن افزود ،دس ِکم دارای ای نکتۀ مثا

اسد

کدر

میپریرد وثاق سرایی هیچ ارزهی بر فراوردۀ خود نمی بسشد .با ای حدال ،اید
رهیاف

نیز مرضیّ او نیت  ،چراکر آن طرد و برنامرای کر پالنتینگا از آن سس

میسوید امری بیرونی و خارج از اختیار انتان اس  .ای در حالی اس
حقیقتا ارزهمند اس

و ادتماد قوا و فرایندهای بداور برسرفتدر از آن اسد

کر آنچر
بایدد

امری درونی باهد اا بتوان بر قوا و فرایندها و نیز محصوتت آنهدا ارز سدراری
کرد)Zagzebski, 2000[a]: 115-116 .

i. Designed-Plane.
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وی در نقد سریکو کر ارز
کر هسصی

ای نوب را در استعدادهای مورد ادتمادی میداند

فرد را برمیسازند ،میسوید« :اسر مراد سریکو همان چیزی اس

سوسا میس

 ،همان اهدکاتت وارد اسد

کر

و در فرایندد موردادتمداد در نظریدۀ

سریکو ،چیزی بر هسصی ِ هناختی فرد افزوده نمدیهدود و اسدر آن اسدتعدادها
چنان هسصیتی را برای فرد بر ارمغان آوردند ،ارزهدمندند و اسدر چندی نااهدد،
ارزهمند نیتتند ».بر نظر زسزبتکی ،هسصی
معرف

ارز

فرد یا انگیدز

وی بدرای کتدب

متتقلی دارد و ای ویژسی انتانی درخور احتی اس  ،حتی اسر

بر صد نرسد .در ای صورت ،ارزهی کر ما در رتتجوی آن هتتیم اا معرفد
یدا انگیدز

را برار از باور صاد کند ،هماندا برآمدده از هسصدی

فدرد اسد .

زسزبتکی در ای صورت پیشنهاد میکند کر باید چندی رویکدردی را «وثاقد -
سرایی هسصی محور»  iبنامیم .اما اسر او پایۀ ای ارز
هناختی دام میداند د نر هسصی
را پیموده و برای ن

درونی فرد د آنگاه همان راه سوسا و دیگران

وثاق  ،ارزهی را اصویر کدرده کدر در احلید و مقایتدر

درمییابیم کر چنی نیت
اس  ،نر بردک

را وثاقد

اسدتعدادهایِ

و ارز

وثاق

یدک فراینددب برسرفتدر از محصدول آن

و اسر چنی فرایندی د یا قوه یا استعدادی د بر سرمنزل مقصود

نرسید ،هیچ ارزهی ندارد)Zagzebski, 2000[a]: 118 .
2ـ2ـ .1نقد قرینهگرایی

همانطور کر سره  ،زسزبتکی برای قرینرسرایی نکات قوای برهمرد ،اما بر
نظر وی ،ای هیوه نیز برای ارزیابی معرفتی باورها ناکارآمد اسد  .بدر نظدر وی،
یکی از چالشهای مهم قرینرسرایی آن اس
آن خودِ ای هیوه دارای ارز

کر د برخالف وثاق سرایدی ،کدر در

معرفتی ناود و طایعتا ارزهی هم بر بداور حاصد
i. character reliabilism.
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از خود نمیافزود ،د ای رویکرد ،ذی م هوم اوریر ،دو مناع را برای دستیابی بدر
«خوب معرفتی»  iمعرفی میکند کر با هم اراااطی ندارندد و زسزبتدکی از آن بدر
«مشک همارازی»  i iاعایر مدیکندد .اید دو امدر دادارت اندد از :صدد آوری و
دقالنی

داهت هواهد دقلی) .او میسوید« :هیچ دلیلی ورود نددارد کدر اثادات

کند دقالنی ِ چیزی آن را بر صد میرساند)Zagzebski, 2000[a]: 115 ».
بر ادتقاد زسزبتکی ،یک قرینرسرای افراطی فق بر قرای مدیاندیشدد ،بددون
اینکر نگاهی بر ادتمادسرایی افراد نتا

بر همدیگر داهتر باهدد کدر اید حتدی

خودادتمادی را از باورمندان میسیرد ،چراکر ادتماد افرادِ یک سلتدلر یدا رامعدر
درهمانیدههده اس

و آنها بدون ادتمداد بدر یکددیگر چیدزی از همددیگر قادول

نمی کنند :اسر م از آنها قاول نکنم ،آنها هم میاوانند از م قاول نکنند .بنابرای ،
اص قرینرسرایی نر انها معقولی

اکثر باورهای ما را بربادمیدهد ،خودادتمادی را

د کر تزمۀ هر زندسی دیرهکاکانرای اس

د از ما میسیردZagzebski, 2007: .

)227-228
زسزبتکی قرائ

معتدل از قرینرسرایی را هم معقولار میداند و هم هایعادر،

ولی چتر اهکاتت خود را بر فراز اید القدی هدم مدیستدتراندZagzebski, .

)1993: 4
وی برخی از اهکاتت خود را متتقیم متورر کلی ورد و نظریۀ «اخال بداور»
میداند و آن را در حوزۀ دمومی باور ناکارآمد میداند ،چدر برسدد بدر باورهدای
دینی کر بر ادتقاد وی سره

آنها برپایۀ سواهی دیگران و ادتمداد بدر مررعید

دینی اس  .سر اهکال مهم زسزبتکی بر نظریۀ کلی ورد داارت اس

از:

i. epistemic good.
ii. The alignment problem.
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 .1رویکرد قرینرسرایانۀ کلی ورد محافظرکارانر اس
دوری از باورهای کاذب اس

و بیشتر اح

اأثیر می بر

اا دالقر بر کتب باورهای صاد  .خدود کلی دورد

نیز درای باره اوضیحی نمیدهد.
 .2براساس ای اص  ،خود آن را نیز نمیاوان پریرف  ،چراکر خود اید ادددا
کر «ادتقاد ورزیدن بدون داهت قرای کدافی نادرسد
کلی ورد انها با ارائۀ چند مثال بیان کرده اس

اسد » امدری اسد

کدر

و برسستی میاوان چنی ادلرای را

برای چنان اددایی کافی دانت .
 .3براساس آن اص  ،اکثر باورهای ما نادرس
را بدون ارزیابی و حتی آساهی از وثاق

خواهد بود ،چراکر ادلدب آنهدا

مناع آنها برسرفترایم و ای برپایر ادتماد

ما بر دیگران اس ؛ ما همانطور کر بر دواط

و قوای خویش ادتماد داریدم ،در

فرایند ارتمادی خویش د ازآنجاکر دیگران نیز همچون مدا دارای قدوای معرفتدی
معتار و نیز خودادتمادیاند د بر آنها نیدز اطمیندان داریدمZagzebski, 2007: .

)225-228
بنابرای  ،رویۀ ااکای صرف بر قرای  ،از منظر زسزبتکی بر سدرمنزل مقصدود
نسواهد رسید ،چراکر قرینر اسر هزاران نیز هود ،صد باور را اضمی نمدیکندد.
الاتر ،وی صرف ااکا بر قرای را برنمیاابد بلکر آنها را تزم میهمرد و ،در بیدان
موارد فضای دقالنی ،دق
درس

در قرای بر سود و زیان یدک بداور و ادوان ارزیدابی

و دقیق آنها را یکی از فضای موردنظر خویش برمیهمرد.

3ـ2ـ .1نقد معرفتشناسی اصالحشده

ای رویکرد در معرف هناسی برپایۀ نقد ماناسرایی سنتی بنیان یافتدر اسد
معتقد اس

و

باور بر خدا می اواند بددون داهدت پشدتوانر یدا اسدتدتل یدا قریندۀ

سزاره ای خاصی هدم معقدول باهدد و هدم ماندایی بدرای دیگدر باورهدای دیندی

سال پنجم ،زمستان  ،2931شماره مسلسل 21

63

بر هماررود .زسزبتکی اهکاتت خود را متورر رویکرد پالنتینگا میکند .امدا ،بدا
اورر بر نزدیکی قرائ های سوناسونِ ای رویکرد بر هم ،ای اهکاتت بدر دیگدر
نظریرپردازانِ پیشس تر نیز وارد خواهد بود.
پالنتینگا معتقد اس « :باور  Bبرای  Sاضمی هده موردر) اسد  ،اسدر  Bدر
حالتی برای  Sپدید آمده باهد کر قوای معرفتی او بردرستی و طادق یدک برنامدۀ
معی و ازپیشاعیی هده فعالی

کرده باهند».

زسزبتکی در مقام نقد ای نظریر ،بر صورت کالن ،معتقدد اسد
صاد را بر معرف

آنچدر بداور

اادی میکند برهیچورر یکی از ویژسیهدای بداور نسواهدد

بود؛ ای ویژسی فرد باورکننده اس

کر ای مهم را احقق میبسشد .بندابرای  ،ندر

اوریر ،نر اضمی و نر اصطالحات مشابر در ای زمینر هیچکدام کارسر نمیافتند،
درنتیجر ،هر رویکردی د از رملر معرف هناسی اصالدهده د کر معیار معرف
در خود باور رتتجو کند ناق

را

خواهد بود.

اما سر اهکال مهم زسزبتکی بر ای رویکرد پالاینگا داارتانداز:
 .1ای رویکرد همانند اقریاا همر معرف هناسی آمریکایی معاصدر بداورمحور
اس  .مراد از بداور نیدز در اینجدا حدالتی خداص از بداور کدردن اسد

معندای

روانهناختی) ،نر یک امر سزارهای معرف هناختی منطقی) .در نتیجر ،همانطدور
کر ادلب نظریات رایج در اخال فع محورند ،نظریات رایج در معرفد هناسدی
نیز باورمحورند و آنچر در هر دو مغ ول مانده رویکدرد فادد محدور و بررتدتر
کردن نقش دام معرفتی یا اخالقی اس  ،چراکر فعد و بداور هدر دو از هدئون
فاد اند و آنچر باید در احلی ای دو مدنظر قرار سیرد ،ابتدا ،اورر بدر صداحب
آنها یعنی همان فاد اس  .الاتر ،وی انکار نمیکندد کدر برخدی از اید مکاادب
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اراااط فاد را با باور مترکر هدهاند .اما اهکال اصلی وی دددم امرکدز آنهدا بدر
ویژسیهای اوس

و اینکر مهماری م اهیم معرفتی برپایۀ ویژسیهای باور انجدام

هده اس .
 .2نظر پالنتینگا بتیار برونسرایانر اس  .اقتدیم درونسرایدی و بدرونسرایدی
براساس میزان آساهی فاد و دسترسی وی بر دوام اوریدر بداور خدود اسد .
درونسرایان ،برخالف برون سرایان ،ای دوام را در دسدترس دامد مدیدانندد.
ازآنجاکدر اید دسترسدی دارای مرااددب هدددت و ضدع
برون سرایی نیز دارای انواب قوی و ضعی
بر اح

اسد  ،درونسرایددی و

خواهد بود .یکی از امایزهای اید دو

کنترل بودن یا ناودن دوام اوریر بازمیسردد؛ از آنجا کر در برونسرایی

کنترلی بر ای فرایند نیت  ،نقش هان

معرفتدی بدروز خواهدد کدرد؛ هدر چدر

دوام از دسترس دام دورار باهند ،مدخلی

هان

معرفتی در متدئلۀ اوریدر

پررنگار خواهد هد.
رویکرد پالنتینگا کر از سدویی ،معرفد

را ماتندی بدر کدارکرد درسد

قدوای

معرفتی میداند و ،از سویی دیگر ،امای و دالقۀ درونی بر باور  Bبر رای بداور
 ~ Bرا نیز خارج از کنترل انتان میپندارد ،بر نحو افراطی بدرونسرایاندر اسد ؛
انتانی مؤم میهود کر قوای او بردرستی کار کنند و ای انها هانتی ]در اص ،
منوط بر خواس

رودالقدس[ خواهد بود ،نر اختیاری و انتسابی .در نتیجر ،نودی

رارسرایی در باور دینی پدید میآید کر درنتیجۀ آن ،اضدمی دیگدر یدک م هدوم
هنجاری نسواهد بود.
 .3اوریر در ای نظریر امری فردی اس  ،نر ارتمادی؛ پالنتینگا فرایند باور را
انها بر قوای معرفتی فرد و دوام ماورائی مؤثر بر آن منوط میکند و از سداختار
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«باورساز ارتمادی» داف اس .
زسزبتکی کر خود بر ورود پیشزمینرهدای ارتمدادی بدرای معرفد

معتقدد

بزر

میداند،

اس  ،ددم اورر بر آن را در معرف هناسی اصالدهده یک نق

برویژه دربارۀ باورهای دینی ،کر ادلدب متدیحیان دریافد کننددۀ وحدی را امد
متیحی میدانند ،نر یک فرد خاص .درنتیجر ،افراد ای ام

د کدر بدرمثابدر یدک

واحد هتتند د باید باورهای درهمانیده و مرااطی داهدتر باهدند.

Zagzebski,

)1993: 201-206.
بر ادتقاد زسزبتکی ،از بی ای سر اهکال ،اولدی ناهدی از رویکدرد رایدج در
معرف هناسی آمریکایی اس  ،اما دو اای دیگدر ،ناهدی از نگداه کالوینیتدتی بدر
معرف

اس ؛ در ای آیی  ،انتانها آلوده بر سناه نستتی پنداهتر میهوند کر در

اثر آن ،استعداد خداهناسی فطری درون آنها خدهردار هده اسد  .اسدر دسدتگاهِ
هناختی انتان درس

و براساس برنامۀ اعیی هدۀ الهدی کدار کندد ،بدر صدورت

خودکار بر خدا معتقد خواهد هد کر الاتر ای دیگر بر اختیدار انتدان نیتد  .بدر
ادتقاد کالوی  ،سناه نستتی بر قوای معرفتی انتانها و ارادۀ انتانهدا و طایعد
آنها اأثیر من ی سراهتر اس  .در نتیجر ،باورهای ما بدرویدژه باورهدای اوحیددی
اح

کنترل و خواس

ما نسواهند بود.

زسزبتکی در ای موارهۀ کیشمحور آیی کااولیک را برار میداند ،چراکر هم
نتا

بر سناه نستتی ائوری معقولاری دارد و هم کنترل بیشتری برای انتان در

افعال و افکار

قای اس

کر آن را بر درونسرایی نزدیکار میکند .همچنی  ،بر

ادتقاد وی ،نقیصۀ سوم رویکرد پالنتینگا حاص از نگداه کالوینیتدتی بدر متدئلر
اس  ،چراکر اجربۀ دینی در آن آیی نقشی محوری در متدی بدودن دارد و اید
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یک امر هسصی و فردی اس

و دی را نیز فردی رلوه میدهد ،اما کااولیدکهدا

بر رناۀ ارتمادی فعالی های انتانی اأکید دارند و باورها را محصول فراینددهای
ارتمادی میدانند؛ ازآنجاکر آنان مها وحی الهی را ام
سونر اجربۀ دینی یا ارراب بر هس
هده برنمیاابند و انها رضای

متیحی مدیدانندد ،هدر

خاصی را بر دلی آنکدر وحدیِ بدر او ندازل

رامعۀ متیحی را هرط میدانند ،نر رفتدار فدردی

خاص را) Zagzebski, 1993: 206-208 .
زسزبتکی ،سپ  ،با ماانی خود بر سوی ماانی معرفد هناسدی اصدالدهدده
بازمی سردد .آنها معتقد بودند باید بر خودِ باور اکیر کدرد ،امدا زسزبتدکی معتقدد
باور فرآوردۀ فعالی

اس

اخالقی در اثر یک انگیز

فضای دقالنی اس

و فضای دقالنی همچون فضای

درونی پدید میآیند و ای یعنی آنکدر بایدد صداحب

باور یا همان دام معرفتی را در کانون اورر و احلی فلت ی بیاوریم.
آنها بتیار برونسرا بودندد و زسزبتدکی ،هرچندد بدرونسرایدی را بدرکلدی رد
نمی کند ،حال

افراطی آن را برنمیاابد و با اأکید بر نقش اراده و کنترل دام بر

باور رویکردی میانر را درپیشمیسیرد .آنها بر فردسرایی معتقدد بودندد و بداور را
فرایندی فردی و نر ارتمادی میدانتتند .در مقاب  ،زسزبتکی با برهمردن برخی
از رنارهای ارتمادی باور و ابتنای معرف
نادرس

بدر سداختار ارتمدادی اید پنددار را

میهمارد)Zagzebski,1993: 216 .

ساماندهی بحث

نتیجرای کر زسربتکی از ای مااحث انتقادی میسیدرد آن اسد
احلی و اعری

معرف

کدر بایدد در

رویکردی را برسدزینیم کدر اوت ،بدرخالف قرائد هدای

سوناسون وثاق سرایی بتواند ارز

و ورر براری معرف

را بر باور صاد نشدان

دهد و ثانیا ،برخالف قرینرسرایی بتواند بی دقالنی  /مورهی

با صدد ارااداط

سال پنجم ،زمستان  ،2931شماره مسلسل 21

برقرار کند .در نگاه او ،اأکید بر انگیز
و ای مؤل ر در فضای یاف

اس

66

برای کتب صد راه حد اید متدئلر

میهود ،هرچند ممک اس

همیشر آساهانر یا

از روی قصد نااهند .ازآنجاکر در بردس آوردن هدف خود بدر هدیوۀ دیراا داقی
موفقاند و ،بر همی دلی  ،بر آنها «فضیل » اطال میهود ،میاوان بر آنها ادتماد
کرد و آنها را ابزاری برای کتب معرف

دانت )Zagzebski, 2000[a]:120 .
کدر

پ  ،آنچر زسزبتکی در اینجا بیان مدی کندد انهدا ذکدر اید نکتدر اسد

انگیز ها د برخالف رویر یا قوای موردادتماد د خوب و ارزهمندند و میاوانند
ای خوبی را بر آنچر دام معرفتی برای انجام آن برانگیستر میهود منتق کنندد.
برای نمونر ،انگیز

برای کتب معرف

یک دنصر دروندی خدوب اسد

و ،در

نتیجر ،آنچر در اثر برکارسیری آنها پدید میآید ارزهمند اس .
وی در اایی رویکرد کالن خویش میسوید« :اسر یک دام ِ هناختی انگیزهی
برای کتب حقیق
فعالی

داهتر باهد و ،بر همدی دلید  ،در یدک هدیوۀ قابد ادتمداد

کند و ،بر اثر همی رویۀ مورد ادتماد و نیز انگیدز  ،بدر صدد اصداب

کند ،آنگاه ،او یک دام ِ هناختی اس
فق صد  ،کر معرف

د دس

کر بر یک حال

یافتر اس )Ibid:121 ».

آنچر از ای سس برمیآید ای اس
بیان میپریرد ،هرچند آن را ناق

معرفتدی ارزهدمند د ندر

کر زسزبتکی وثاق سرایدی را بدر یدک

میپنددارد و آن را بدا نظریدۀ انگیدز محدور

خویش پیوند میدهد اا دمدهاری چالش آن ،یعنی «متئلۀ ارز » ،را ح کندد.
وی در رایی دیگر بر ای سس اصریح میکند) Zagzebski, 1996: 300 .
 .2مواضع اثباتی زگزبسکی

در ای قتم  ،نستتی سونر از ارزیدابی معرفتدی بداور دیندی ،یعندی میدزان
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آن را ،بررسی میکنیم .قا از اینکر دربارۀ دقالنی

معقولی

سس بگوییم ،باید دق و دقالنی

یا معقولی

باورهدا

را واکاوی کنیم و بدانیم مقصود زسزبتکی از

ای اصطالحات چیت .
1ـ .2معیار عقالنیت

زسزبتکی با برهمردن برخی از اقوال و آرا در ای زمینر میسویدد« :دقالنید
یک فرایند محدود بر فعالی های هناختیِ انتدان نیتد ؛ ناایدد دافد بدود کدر
حاتت داط ی و احتاسی ما با حاتت هناختیمان درهمانیدههدهاند».
هیالری پاانم  iمعتقد اس
اس

دق دارای دو ویژسی فطری بودن  i iو فراسیری

iii

کر در واقع یکی درونی و دیگری بیرونی اسد Putnam, 1992: v. 52, .

 )p. 23زسزبتکی با پریر
برداه

ای مددا میسوید« :از ای مانا میادوان چندد نکتدر

کرد یکی اینکر ،هرچر دقالنی یا معقول اس

نیز باید ای دو ویژسدی را

داهتر باهد و دیگر اینکر برای ارائۀ یک اصویر درس

ناایدد

بر برداه

از دق و دقالنی

صرفا ظاهری و رسمی یا صرفا روهری و ذاای دربارۀ آنها اکت ا کرد،

چراکر ما در اصور روهری ،در پی ارائۀ رزئیدات و حقدایقی ویدژه دربدارۀ آنهدا
هتتیم و طاعا بر ویژسیهای انتانی آن اورر خواهیم کرد ،زیرا آنچر در دسترس
ماس

همی مصادیق انتانی اس  .آنگاه ،ای آسیب وردود دارد کدر اصدور مدا

مربوط بر یک فرهنگ یا رامعرای خاص باهد و ،درنتیجر ،آن خصیصۀ فرااجربی
و فو بشری دق فرامو

سردد.

«از سوی دیگر ،اگر بخواهیم یک تصویر صرفاً صوری و رسمی از عقالنیت
ارائه دهیم ـ مانند اینکه آن را به ویژگی یا فعالیتی که ما را به صدق میرسـاند
i. Hilary Putnam.
ii. Immanent.
iii. Transcendent.
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تعریف کنیم ـ ،در این صورت ،فعالیتهای خاص انسان عقالنی ـ مانند ارزیـابی
قراین و ویژگی آزادفکری ـ را نادیده گرفتهایم .پـ ،،در یکـی تن ـا بـه صـدق
توجه کردهایم و از ویژگیهای فرد معقـو فلتـت ورزیـدهایـم و در دیگـری از
صدق فافل شدهایم .درنتیجه ،خطر نسبیت عقالنی با توجه به فرهنگ نیـ وجـود
دارد) Zagzebski, 2000[b]: 205-206( ».

استدتل زسزبتکی بر ویژسی فرابشری و فرافرهنگی بودن دقالنی
کر وقتی بر کاربرد دقالنی

آن اسد

در طول ااریخ مرارعر میکنیم ،با برخی قیود ذاای و

روهری موارر میهویم کر همۀ انتانها در آن مشدترکاندد .الاتدر ،ارسدطو نیدز
دقالنی

را ورر ممیزۀ انتان و حیوان میدانت  .زسزبتدکی مدیسویدد« :اینکدر

دقالنی

را یک خصیصۀ انتان بماهو انتان بدانیم ،ظاهرا امری دیرقاب مناقشدر

اس ؛ ای انها یک اددای اجربدی نیتد  ،چراکدر مدا اید را از روی هدان
احتمال نمیسوییم بلکر یک رزء از معنای دقالنی
انتانی

و

آن اس

کدر اید م هدوم بدا

ما پیوند خورده اس  .در نتیجر ،آنچر دقالنی اس

کدر

همۀ انتانها آن را دقالنی میدانند و دقالنی

آن چیزی اسد

یعنی آنکر بتوانیم با دیگران س تگو

کنیم و دیگران را درک نماییم)Ibid: 208 ».
یکی از پیامدهای دمومی

دقالنی

در بی افراد سوناسون در ددالم آن اسد

کر خودادتمادی را بر دیگرادتمدادی ااددی کندیم ،چراکدر همگدی در دقالنید
مشترکیم و باید بر فرهنگ و سروه ارتمادی و رامعۀ دیندی خدود ادتمداد داهدتر
باهیم.
از سوی دیگر ،دقالنی
دقالنی

یک امر فطری اس  .در ای صورت ،نااید انها معیار

را برآوردن مالکهای متتق از فرهنگها دانتد

و انتدان دقالندی را

انها کتی برهمرد کر فراار از یک فرهنگ خاص بیندیشید .زسزبتکی میسویدد:
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«با اورر بر دو خصیصۀ پیشس تر برای دق و دقالنی  ،سر نتیجۀ منطقدی قابد
برداه

اس

کر هر یک از آنها متتقیم یا دیرمتتقیم با آن ماانی سره خوردهاند:

أ .اصل تشخیص عقالنی (:i )RR

اسر یک باورب دقالنی بود ،آنگاه دقالنی

برطورکلی د برای همۀ انتانهای دقالنی در دیگر فرهنگها قاب هناخ
ب .اصل میزان حساسیت فرهنـ

آن د
اس .

( :ii)CSباورهای یک فرهنگ بر همان اندازه

کر باورهای هر فرهنگ دیگری مورراند قاب قاول خواهند بود.
برای ح اعارضهای احتمدالی

ج .اصل نیاز به حل تعارض ( :i i i )NRCاال

باورها در بی فرهنگها امری دقالنی اس )Ibid: 208-209 ».
الاتر ،زسزبتکی اصریح میکند کر مقصود آن نیت
مکانی قادر بر اشسی

کدر هدر انتدانی در هدر

دقالنی

هر باور دقالنیِ دیگدر انتدانهدا اسد  ،بلکدر

آنهایی کر بیشتری بهرۀ دقالنید

را دارندد مدیاوانندد باورهدای دقالندی دیگدر

فرهنگها را ارزیابی و اصددیق کنندد و ،بدر دادارای ،سدردمداران و رئدوس هدر
فرهنگ و امدنی اوانایی ارزیابی دقالنی باورهای دیگر مل را دارند.
وی برای اعری

یا اایی ِ م هومی دقالنی

از الگویی فلت ی کمک مدیسیدرد

کر در سرهتر ارسطو و در دوران معاصر هم پاانم و کریپکی آن را بدرای اعرید
برخی م اهیم پیشنهاد کردهاند .بر ای اساس ،برای اعری
بر ما پوهیده اس

اهیائی کر ماهی

آنها

از الگوی «مانند آن» است اده میکنیم .برای نموندر ،در اعرید

طال ،آب و انتان میاوانیم بگوییم« :طال هر آن چیزی اس
خاصی از ای ماده[ باهد»« ،آب هدر چیدزی اسد

کر هایر آن ]مصدا

کدر دارای ارکیادی هدیمیایی

i. Rational Recognition Principle.
ii. Culture Sensitivity principle.
iii. Need to Resolve Conflict principle.
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 )H2Oهایر ای داهتر باهد»« ،انتان هر چیزی اس
خاص باهد» .ارسطو نیز در اعری
از اموری را کر حکم
نیز دقالنی

کر یک دضو از اید سوندۀ

حکم  ،با ناممک دانتت اعری

دربردارد بر رای اعری

آن ذکر میکند .حال ،زسزبتکی

را بر اساس مصادیق بررتتۀ آن در ارتماب اعری

صورت کر انتانِ دقالنی فردی اس

آن ،برخی

مدیکندد ،بددی

کر هایر او باهد)Ibid: 213-214 .

سپ  ،زسزبتکی ،با درآمیست ای اصول بدا ماندای مشدهور خدود ماندی بدر
کارکرد حکم

در بازهناخ

فع درس

و باور صاد  ،دو مانای خدود دربدارۀ

باور دقالنی  i )PRBرا چنی ارائر مدیکندد« :بداور  Sبدر  Pدر فرهندگ  Cانهدا
هنگامی معقول اس

دملی در خارج از آن فرهنگ بر P

کر فردی دارای حکم

معتقد باهد ،بر هرطی کر در موقعیتی مشابر موقعی

 Sدر فرهنگ  Cقرار سرفتدر

باهد».
و «باور  Sبر  Pدر فرهنگ  Cبر لحاظ معرفتی دارای ارز

اس  ،اسر آن باور

براساس فضای برانگیسترهدده باهدد و فدرد حکیمدی خدارج از آن فرهندگ در
موقعی

مشابر بر  Pمعتقد باهد)Ibid: 215 ».

اص نست

دربارۀ دقالنی

باور و اصد دوم دربدارۀ ارزهدمند بدودن اید

باورهای دقالنی اس .
ا صی ای استنتاج در رای خود آمده اس

و بر نظر میرسد میاوان کلید

آنها را پریرف  ،اما در ای زمینر چند اهکال ورود دارد :یکی اینکر اسر دقالنی
را پدیدهای ارتمادی همردیم و دوام ارتمادی و نیز ساحات فردی را نیز مدؤثر
بر آن دانتتیم ،آنگاه ،ممک اس

میزان دقالنی

یا حتی اص آن دربارۀ برخی از

i. Principle of Rational Belief.
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سزارهها از فرهنگی بر فرهنگ دیگر فر کند .زسزبتکی برای حد اید معضد
اص سوم را پیشنهاد میکند« :اسر فرهنگ  Aبدر  Pو فرهندگ  Bبدر  ~Pادتقداد
داهتند ،آنگاه باید با یکدیگر س تگو کنند و با قاول نتای

فرهنگها یا با برادری

یک فرهنگ یا با هر روهی کر بتوان ماررا را فیصلر دهند».
بر ادتقاد زسزبتکی ای دمیقاری اص دقالنی

اس  ،اما بدازهم نمدیادوان

همۀ موارد اختالف را فیصلر داد و حتی با چشمپوهی از دوامد بیروندی ،مانندد
اعصب ،سطح پایی دقول برخی روامع یا استعمارِ معرفتی آنها ،نمیاوان از نقش
پیشفرضها و زمینرهای ااریسی باورهای برخی اقوام و نحلدرهدا دافد هدد و
بحث را باید بر اساس اصول هرمنوایکی پیش برد.
زسزبتکی ،در ادامر ،سر الزام یا هرط ضروری را برای دقالنی
 )1دقالنی

باید ما را در بهتری حال

برمیهمرد:

برای بردس آوردن صد قرار دهد؛

ضم اینکر ای امر نااید خیلی آسان یا خیلی سس

صورت بگیرد و مالکهدای

ای چنینی در کتب صد ناکاماند؛
 )2دقالنی
اولید اس

بر اساس محتوای یک باور اعیی نمیهدود ،بلکدر اید فرایندد

کر بر دقالنی

متص

میهود؛

 )3هرساه باورهایی با یک نظریۀ دقالنی

محک بسورند و ارزیابی هوند ،بدا

همان نظریر نمیاوان آن باورها را پشتیاانی کرد ادا دور تزم نیایددIbid: 210- .

)212
2ـ .2عقالنیت باور دینی

خالصۀ مااحث پیشس تر آن اس :
 .1دقالنی

باید برپایۀ الگوهای مصداقی اعری

 .2باور دقالنی آن چیزی اس

سردد؛

کر چنان فردی در موقعید

مشدابر داهدتر یدا
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داهتر باهد؛

 .3انتانِ دارای حکم

دملی بهتری سزینر برای ای ای چنی نقشی اس ؛

 .4فطری و دمومی بودن دقالنی

و سر الزام پیشس تۀ آنها در فضدای بحدث

دربارۀ باورهای یک فرهنگ بتیار مهم هتتند.
زسزبتکی برای اطایق ای بحث بر بداوری دیندی ،روامدع دیندی را مصددا
فرهنگهای سوناسون در اصول پیشس تر میداند .از سوی دیگر ،معنای حکمد
و روامع دینی هم برداه

و حکیم در فرهنگهای سوناسون مت اوت اس

را دارند .زسزبتکی میسوید« :با اورر بر اص فطری بودن دقالنی
د هر فرهنگی میاواند اصور خاص خود را از حکم
یعنی دمومی و فرافرهنگی بودن دقالنی

خدود

د کر سره

داهتر باهد .اما اص دوم،

متتلزم آن اس

کر همگی یک اصدور

مشترک از آن داهتر باهند و حکما باید در بیرون و درون فرهنگ خود برای همر
قاب هناسایی باهند .در نتیجر ،اسر در روامع مستل  ،افرادی بدر دندوان حکدیم
هناختر میهوند ،مؤمنان نیز آنها را بر ص

حکمد

مدیهناسدند و ،بدردک ،

حکمای باایمان برای دیگر روامع نیز پریرفتراند .بنابرای  ،چون مؤمنان باورهدای
خویش را از آنها سرفتراند ،باورهای ایشان دقالنی اس
فرهنگها نیز باید دقالنی

و دیگدر دقدال در دیگدر

آنها را اأیید کنند».

زسزبتکی ای بحث را بر باورهای متیحیان اطایق میدهد ،اما اذدان میکندد
کر ادیان بزر

رهان نیز قادر بر برآوردن ای انتظار و رامۀ دم پوهاندن بر ای

معیار میباهند.
حال ،بر اطایق سر اص پیشس تر دربارۀ دقالنی
زسزبتکی میپردازیم:

بر باورهای دیندی از منظدر
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 .1تطبیق اصل تشخیص عقالنـی ( :)RRبر اساس ای اص  ،باورهای دینی برای
همۀ فرهنگها دقالنی اند و ما نر صرفا برای کنجکاوی بلکر برای ااادل اطالدات
و یادسیری و یاددهی بر مطالعۀ دیگر ادیان میپردازیم .بدی سان ،روامع دقالندی
دیردینی نیز میاوانند با روامع دینی اعام کنند .ای سونر اس
روامع ستتر

کر فهم مشدترک

خواهد یاف .

 . 2تطبیق اصل میزان حساسیت فرهنـ

( :)CSاعام پیشس تر اأییدی بر اص

دوم اس ؛ فرهنگها یکدیگر را اجربر نموده ،دربارۀ هم مطالعر مدیکنندد .بددی
ارایب ،ای اص از انحصارسرایی دینی و حجی

یدک بداور خداص رلدوسیری

میکند.
 .3تطبیق اصل نیاز به حل تعـارض ( :)NRCیکی از مصادیق ای اص اخدتالف
و وقتی متدینان بر باورهای مسال ی

بی نتیجۀ ارزیابیهای معرفتی سوناسون اس

در دیگر ادیان برخورد می کنندد ،بایدد آمدادسی اغییدر را داهدتر باهدند .بدر نظدر
زسزبتکی ،یکی از دل ای موارهر و اأم در حرف دیگران آن اس
صرفا بر دناال ارز

کر ما نااید

معرفتی باورهای خویش باهیم اا بر لحاظ معرفد هدناختی

احتی هویم ،بلکر باید اال

خود را برای رسیدن بر صد قرار دهدیم و یکدی

از ای راهها سو فرادادن بر آرای معقول دیگران اس  .ای سس وقتی آهکارار
میهود کر دو سن

دینی دو باور مسال

داهتر باهند کر دس ِکم یکدی از آنهدا

میاواند صاد باهد .آنگاه ،دالوه بر دقالنی

هر دو د کر پیشفرض بحث اس

د باید با اعام با یکدیگر بر باور معقولار معتقد هد)Ibid: 217-218 .
زسزبتکی در مقام اطایق برخی از الزامات پیشس تر دقالنی
معتقد اس

کر یکی از چالشهای متئلۀ دقالنی

بر بداور دیندی

چگونگی پیوندد آن بدا صدد
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و اینکر ای دو چر االزمی دارند ،اا وقتدی بداوری دقالندی هدد صدد آن

اضمی یا دس ِکم محتم هود ،کر زسزبتکی از آن با «معض هدمادرازی» یداد
کرد .حال ،دربارۀ باور دینی باید س

 :ای چالش متورر هر باور دقالندی از هدر

دینی خواهد بود ،اما ازآنجاکر در هر باور دقالندی از هدر حدوزهای اید چدالش
ورود دارد ،پ  ،یک مشک خاص برای باورهای دینی بدرهدمارنمیرود .الاتدر،
زسزبتکی با طرد موضوب حکم

دملی سعی کرده اا حدی ای چالش را حد

کند ،اما خودِ او هم اذدان دارد کر در ای راه کامال کامیاب ناوده اس .
در میان معرف هناسان دینی ،برخدی بدرای ادالزم دقالنید

و صدد چداره

اندیشیدهاند ،ازرملر پالنتینگا با پریرفت مقدمۀ سوم قرینرسرایدان د کدر پدیش از
ای سره

د نودی ردید از ماناسرایی را بنیان مینهد و باور بر خدا را بر دنوان

باور پایدر مدیپدریرد  .)Plantinga, 1983: 43; Id, 1993: 12الاتدر در رویکدرد
متأخر وی دیگر باورهای متیحی نیز بر دنوان پایر پریرفتر میهدودId, 2000: .

 )116بر ادتقاد پالنتینگا ،در اثر احریک رودالقدس در انتانها باورهای متیحی
در آنها پدید میآید و ازآنجاکر ای باورها براساس یک برنامر و فرایند مشدس
و منظم در انتانها پیدا میهوند ،اید فرایندد در بدر دسد
ادتماد خواهد بود و قوای معرفتی بر خواس

خداوند درس

آوردن صدد قابد
کار خواهند کرد و،

در نتیجر ،باورها معقول و صاد خواهند بود.
پالنتینگا ،الاتر ،صد و معقولی

را دو مقولر ردا از یکدیگر میداند .بدا اید

حال ،وی سازوکار باور دینی را بر سونرای اایی میکند کر ای دو با هدم پیوندد
میخورند و بی آنها استلزام پدید میآید .پ  ،استدتل وی متکدی بدر هدیوهای
اس

کر فرد متیحی بر اصول دی خود معتقد میهدود .بدر پایدۀ اسدتدتل وی،
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نر انها نشان می دهد کدر صدد دیندی چیتد  ،هدیوۀ رسدیدن بدر آن

متیحی

باورهای صاد را بر سونرای معقول اایی میکند و در پی معقولی  ،صد را نیز
بر بار می آورد .در ای هیوه ،ساختار درونی انتانها بر سونرای ارسیم هده کر با
هدف دستیابی بر صد فعالی

میکنند و قوای معرفتدی انتدان مانندد احتداس،

حافظر ،قوۀ استنتاجسر و  ...طاق اید هددف در ادال اندد .خالصدر آنکدر اسدر
برحق و صاد باهد ،باورهای متیحیان هم صاد و معقدول اسد

متیحی

در نتیجر ،معرف

و،

دینی پدید میآید)Ibid: chaps 6 & 8 .

زسزبتکی با ای استدتلِ پالنتینگا موافق اس

کر اسر متیحی

صاد باهدد

و در میان اعالیم خود ،هیوۀ اعلیم و فراسرفت باورهای متیحی را برای متیحیان
ادالم کند ،آن اعالیم برای آن افراد معقول خواهد بود .اما بر نظر وی ،ای سدس
کر «اسر صاد باهد ،معقول هدم خواهدد بدود» چنددان ارز

معرفتدی نددارد و

پریرفتنی نیت  .بر ادتقاد زسزبتکی ،حتی متیحیانی کر آیی خود را صاد می-
دانند دوس

دارند بدانند باورهای هان اا چدر انددازه بدا اسدتانداردهای دقالندی

مطابق اس  .درنتیجر ،ای استدتل نر بدرای دیرمتدیحیان و ندر بدرای متدیحیان
مطلوبی

ندارد) Zagzebski, 2011[a]: 399 .

بر ادتقاد وی ،پالنتینگا از اص اول دقالنی

اص اشسی

دقالنی) مانی بر

اینکر «اسر یک باور دقالنی باهد ،دقالنی

آن برای انتانها در دیگر فرهندگهدا

هم هناسایی هدنی اس » اسطی کرده اس

و بر یدک ن در خدارج از متدیحی

ارازه نمیدهد کر دقالنی

باور متیحی را با باورهای دیگر احزاب بتنجد.

از سوی دیگر ،پیروان هر آیینی میاوانند استدتل پالنتینگا را بدرای صدد و
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باورهای خویش برکارسیرند .برای نمونر ،پیروان زئوس  iخدای بدزر

معقولی

یونانیان) میاوانند اددا کنند کر زئوس آنها را در حال

خاصی قرار داده اا بدر او

معتقد سردند .ای باور ،دالوه بر آنکر مجال اثاات دیردقالندی خددایان را فدراهم
میکند ،انحصارسرایی موردنظر پالنتینگا را نقض میکند .بر ادتقاد زسزبتکی ،راه
ح همان اص پیشس تر اس

کر دقالنی بودن یک باور باید بر اأیید هر انتدان

دقالنی برسد یا دس ِکم خردمنداری افدراد هدر فرهندگ و ملتدی بدر آن صدحر
بگرارند)Ibid: 400 .
خالصر آنکر معرف

دینی از نظر زسزبتکی ،هر چند در برخی رهدات هدایر

یک معرف

خاص اس

دیندی و الگوهدای حکدیم

متکی اس

د از بتیاری رهات نیز هدایر دیگدر معرفد هدا اسد

د چراکر بتیار بدر مررعید

کدر در آن ،از

هیوههای رایج در معرف هناسی د کر دقیق و مورد اطمیناناند د برای اید مهدم
بهره سرفتر میهود .هنوز هم برای زسزبتکی االزم دقالنی
اس  .ای الاتر در ساح
معرف

دقالنی

باور دینی اس

و صد یک متدئلر

اما از رناۀ سنجش معیارهای

نیز میاوان باور دینی را ارزیابی کرد کر در بحثدی دیگدر بدر آن پرداختدر

میهود.
وی در برهانی دیگر از حدوسطی بر نام «خودادتمادی» بهره میسیدرد .برخدی
فیلتوفان معاصر مانند ریچارد فدولی بدرای سریدز از اهدکال هدکاکی

Foley,

 )2001: 24و ویلیام آلتتون بدرای سریدز از دور معرفتدی Alston, 2005: 209-

 )210دربارۀ لزوم خودادتمادی سس س تراند؛
 .1همۀ انتانها بر حقیق

دشق میورزند و رویای آن هتتند.

i. Zeus.
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 .2تزمۀ چنی امری آن اس

کر آنها باید بر خویش و قوای معرفتی خدویش

ادتماد داهتر باهند؛ نمی هود انتان بر امری دالقرمند باهد اما راه مطمئنی بدرای
نی بر آن نداهتر باهد؛ اکیدۀ صدرف بدر دتید بدرای باورهدا بدر دور معرفتدی
میانجامد؛ چاره ای رز ادتماد بر خویشت نیت ؛ سرهتر از آنکر هدیچ اضدمینی
بی دتی با صد ورود ندارد مشک هدمادرازی) ،مگدر اینکدر ابتددا ویژسدی
وظی رهناسی را در خویش نهادینر کنیم و ،سپ  ،بر قوای معرفتدی خدود ادتمداد
داهتر باهیم.
 . 3حال کر ما باید بر خود ادتماد داهتر باهیم ،ضروراا باید بر دیگران و قوای
معرفتی ایشان نیز ادتماد داهتر باهیم ،چراکر دیگدری نیدز فدردی مثد ماسد

و

همی استدتل قالی دربارۀ وی نیز راری اس .
 . 4اینکر فردی بر امری بداور داهدتر باهدد ،در وهلدۀ اول ،دلیلدی بدرای مد
برهمارمیرود اا آن را بپریرم.
 .6اسر مردم بتیاری در رهان د برویژه از فرهنگها و مل سوناسون د بر امری
ادتقاد داهتر باهند ،ارز

دلی پیشس تر رو بر فزونی میرود ،چراکر نمیهود بر

همۀ ایشان بیادتماد بود.
 .5بتیاری از مردم در نقاط دور و نزدیک در رهدان بدر وردود خددا ادتقداد
دارند ،کر ای میاواند دلی ابتدایی م بر ورود خدا را اقوی

کند .و درنتیجدر،

ادتقاد دیگران بر خدا قرینرای بدر وردود حقیقدی خداوندد باهددZagzebski, .

)2011[b]: 34
الاتر ،رای انکار نیت

کر بنا بر همی اص  ،مسال

بتیاری از مردم با اید

ادتقاد نیز اهدیدی برای استدتل برهدمارمیرود کدر بایدد در ردای خدود بددان
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پرداخ .
نتیجهگیری

باورهای دینی همچون دیگر باورهدا در معدرض ارزیدابیهدای دقالندی قدرار
سرفتراند .اما ازآنجاکر ای باورها با دواط

و احتاسدات سدروکار دارندد و نیدز

بدان رو کر ای باورها از اموری ماورایی حکای

میکنند ،محدک زدن دقالنید

آنها بیشتر از دیگر باورها ددددۀ فیلتوفان هده اس .
زسزبتکی ،با نقدد رویکردهدای رایدج بدر دقالنید

باورهدای دیندی ،برخدی

پارادایمهای رایج بر ا کر قرون اخیر را کر بر هر ارزیابی دقالنی سایر میافکندد
بر نقد میکشد و آنها را در ای امر ناموفق میداند .بر نظر وی ،بدر فرهندگهدا و
ارتمابها اصولی حاکم اس

کر با اورر بر آنها میاوان دقالنی

باورهای دیندی

را نیز اثاات کرد .دق بر دو ویژسی «فطدری» و «فراسیدری» مدیبالدد .در نتیجدر،
میاوان بی همر فرهنگها اصول مشترکی یاف

و افراد بررتدتر و دارای دقدول

کام میاوانند ای اهتراکات را دریابند .بدی ارایب ،بی فرهنگهدا اادادل نظدر
رخ می دهد .باورهای دینی نیز در رمدعِ باورهدایی ردای دارندد کدر مدیاوانندد
معیارهای دقالنی بودن را در دیگر فرهنگها برآورده سازند .و درنتیجر ،دقالنی
ای باورها براساس اصول پیشس تر قاب اثاات اس .
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