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 چکیده:

در سال های اخیر، معرفت شناسان معاصر غربی، نظام های جدیدی را برای معرفت سازی ارائه داده اند         

که در مقایسه با دستگاه های معرفت شناسی سنّتی، بدیع به نظر می رسد و ایشان نیز داعیه نوآوری دارند. از 

یلت محور معاصر، مانند نظریه کارکرد طرف دیگر، مؤلفه های معرفی شده در نظریه های معرفت شناسی فض

صحیح پالنتینگا، شباهت زیادی به عناصر مؤثر در معرفت سازی دارد که از سوی فالسفه قدیم مسلمان مانند 

، ابن سینا و مالصدرا مطرح شده است. علّت این قرابت توجه هر دو دسته نظریه ها به ویژگی های فاعل شناسا

 ت.فرایند و بستر موّلد باور اس

از مقایسه تطبیقی نظریه کارکرد صحیح پالنتینگا با نظریه معرفت شناختی ابن سینا، سه وجه مشترک در    

معرفت شناسی عام و چهار وجه مشترک در معرفت شناسی دینی ایشان به دست می آید. پالنتینگا و ابن 

قوای معرفتی، درست سینا در نظریه معرفت شناسی عام خویش به سه مؤلفه اساسی؛ خدادادی بودن 

کارکردن قوای معرفتی و تکامل قوا و شخصیت فاعل شناسا دست می یابند و آنها را به معرفت شناسی دینی 

خویش سرایت می دهند و چهار مؤلفۀ خاص را برای تولید باورهای دینی معرفی می نمایند. این مؤلفه ها 

نی، بستر مناسب شکل گیری باور دینی و تأثیر فضایل و عبارتند از: قوۀ مولد باور دینی، فرایند حصول باور دی

رذایل اخالقی فاعل شناسا در شکل گیری باور دینی. ایشان بر روی هم  در هفت مؤلفۀ مؤثر در ساز و کار 

تولید باور دینی، اشتراک نظر دارند. اما در تبیین نحوۀ تأثیر هر یک از این هفت مؤلفه در تولید باورهای دینی 

ضمن اینکه در هر دو دستگاه معرفت اق نظریه ایشان را باز می نماید. نظر دارند که وجوه افتراختالف 

شناختی ابن سینا و پالنتینگا، میان نظریه معرفت شناسی عام و معرفت شناسی دینی ایشان، ناسازگاری های 

 مهم و آشکاری وجود دارد که نقاط ضعف نظریه ایشان را مشخص می کند.

 یابن سینا، پالنتینگا، توجیه، گزاره های الهیاتی، معرفت شناسی عام، معرفت شناسی دینکلید واژه: 
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 مقدمه:

به بررسی معیارهای صدق، توجیه باورها و گزاره های دینی می پردازد و از اصول به معرفت شناسی دینی    

کار گرفته شده در معرفت شناسی که یکی از شاخه های فلسفه است، استفاده می کند. رویکردهای موجود در 

رایان خصوص توجیه باور صادق را می توان به دو رویکرد درون گرایی و برون گرایی تقسیم کرد. درون گ

معقولیت و دسترس پذیر بودن شواهد معرفتی به نحو آگاهانه را مورد توجه قرار می دهند. برون گرایان بر 

اصل هدایت به صدق تأکید دارند. لذا بر عوامل زمینه ساز شکل گیری معرفت صادق توجه می نمایند. برون 

بر معرفت می توان به طبیعت گرایی، گرایان را با توجه به دیدگاهشان در باب عوامل غیر معرفتی مؤثر 

اعتمادگرایی و فضیلت گرایی تقسیم کرد. از نظر اعتمادگرایان فرایندهای قابل اعتمادی وجود دارد که فاعل 

شناسا با به کارگیری این فرایندها در حصول معرفت می تواند مؤدی به صدق باشد. از نظر فضیلت گرایان 

القی و عقالنی می تواند شمِّ استنباطی را برای رسیدن به حقیقت فاعل شناسا از طریق کسب فضایل اخ

و بستر و زمینه مناسب شکل گیری باور صادق را ایجاد کند. به عبارتی کسب فضایل اخالقی و  بپروراند

 عقالنی ما را به فضیلت معرفتی رهنمون می گردد.

رح نظریه کارکرد صحیح، روش و فرایندی سعی دارد با طاست و  فضیلت گراجزء معرفت شناسان پالنتینگا    

برای حصول باورهای صادق عام و باورهای صادق دینی ارائه دهد. ساختاری که برای معرفت سازی پیشنهاد 

می دهد قرار است آنقدر فراگیر باشد که در تولید باورهای عام  و باورهای دینی، مؤدی به صدق و موفق باشد. 

ای سنتی را شناسایی و برطرف نماید از این رو توجهش به نقش قوای او سعی می نماید عیوب نظام ه

معرفتی و ویژگی ها و خصایل فاعل شناسا جلب می شود و مدعی است که این دو مؤلفه می تواند در نائل 

شدن به باور صادق نقش مؤثری داشته باشند. دستگاه معرفت شناختی  او به قوای ادراکی و ویژگی هایی 

 که بیرون از ساختار معرفت هستند ولی در تولید و شکل گیری باور بسیار مؤثر می باشند.   توجه دارند 

او عالوه بر اینکه در مؤلفه های مؤثر در معرفت سازی از دیدگاه سنتی، تغییراتی از جمله حذف مؤلفه    

باورهای یقینی و خطاناپذیر را از روش استداللی  نمی دهد، سعی می کند روش بدست آورد و وظیفه آگاهی
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سراغ تجربه گرایی می رود و در تسری تجربه به و قیاسی به روش استقرائی و تجربی تغییر دهد. از این رو 

 گرایی در باورهای دینی به تجربه دینی میرسد.

سعی می کند معضل معرفت ، پالنتینگا با حذف مؤلفه آگاهی و وظیفۀ فاعل شناسا از ماهیت و بینه باور   

شناسی سنتی را حل نماید ولی در نهایت از معضلی به معضل دیگر می افتد. او به جای دو مؤلفه آگاهی و 

وظیفه، مؤلفه های کارکرد صحیح قوا، وضعیت مناسب و تمایل را می نشاند و در نهایت با حذف آگاهی فاعل 

زاجی و شاسی می نماید و مرتبه معرفت انسانی را به معرفت شناسا از فرایند شناخت آن را تبدیل به امری م

 حیوانی تقلیل می دهد. 

همچنین در تسری دادن مؤلفه های معرفت شناسی عام به معرفت شناسی دینی خویش دچار ناسازگاری    

هایی در  مواضع احتمال گروی نظریه کارکرد صحیح، ارتباط صدق و ضمانت، کارکرد قوه معرفتی فعلیت 

 یافته، تفاوت ساختار تجربه دینی با سایر تجارب و عنصر وضعیت می شود.ن

دستگاه معرفت شناختی ابن سینا به علّت توجه به قوای شناختاری، ویژگی های فاعل شناسا و معرفی    

فرایند قابل اعتماد تا حدودی نزدیک به نظریه های معرفت شناسی فضیلت محور است. قرابت او به نظریه 

فطری بودن قوای معرفتی، کارکرد ینگا براساس هفت مؤلفه در این تحقیق تبیین می شود که عبارتند از: پالنت

صحیح قوای معرفتی در فعالیت باور سازی، تکامل طبیعی قوای معرفتی و تکامل شخصیتی فاعل شناسا ، قوه 

فضایل اخالقی مؤثر در شکل  مولد باور دینی، فرایند حصول باور دینی، بستر مناسب شکل گیری باور دینی،

 گیری باور دینی.

قابل توجه است همان معضلی که در نظریه پالنتینگا خود را نشان می دهد، در نظریه ابن سینا نیز وجود    

 دارد و آن عبارت است از ناسازگاری نظریه معرفت شناختی ابن سینا با محتوای فلسفه او. 
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 فصل اول: معرفت
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 : مقدمه1-1

آنچه معرفت شناسان سنتی از افالطون تا دوران معاصر به عنوان معرفت و شناخت معرفی کرده اند، دارای    

سه جزء باور، صدق و توجیه است. امّا اخیراً معرفت شناسان معنای دیگری از شناخت را مطرح نموده اند که از 

عنای دوم مورد نظر معرفت شناسان نظر محتوا و دامنه نسبت به نظریه های سنّتی معرفت وسیع تر هست. م

معاصر فهم نامیده می شود. فهم عالوه بر باورِ صادقِ موجه، مصادیق دیگری را در دایرۀ شناخت قرار می دهد. 

از آنجا که عمده نظریه های معرفت شناختی از گذشته تاکنون بر محور معرفت )باورِ صادقِ موجه( مطرح و 

اجزاء معرفت تحلیل و تعریف می گردد و انواع و اقسام نظریه های مطرح  تقسیم بندی شده اند، در این فصل

در این خصوص ذکر می گردد. شناخت دامنه، منابع و ماهیت معرفت، مشخص می نماید چه نوع از آگاهی ها 

معرفت هستند و چه نوع از آگاهی ها معرفت نیستند. پس از تمایز معرفت از سایر آگاهی ها، شناخت مؤلفه 

تشکیل دهنده معرفت ضروری است. مؤلفه های تشکیل دهندۀ معرفت عبارت است از: باور، صدق و  های

توجیه. از میان این سه مؤلفه، مؤلفۀ توجیه محلّ اختالف نظر معرفت شناسان است. براساس این تفاوت نظر 

می شوند. در این ها، نظریه های معرفت شناختی به دو دسته نظریه های درون گروی و برون گروی تقسیم 

 فصل به توضیح و تبیین دامنه، منابع، ماهیت و مؤلفه های تشکیل دهندۀ معرفت پرداخته می شود.
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 : تعریف معرفت1-2

در فارسی است. در فرهنگ انگلیسی  "شناخت "یا  "معرفت"در انگلیسی و معادل آنknowledgeواژه    

، آشنا شدن با 3، تمییز دادن2، شناسایی کردن1دادن آکسفورد واژه معرفت چنین تعریف شده است: تشخیص

. اما این حوزه و دامنه از واژگان بسیار فراتر از 7یا حقیقت 6یا ادراک امری به عنوان واقعیت 5، دریافتن4چیزی

، 9، رابرت آئودی8مفهوم و اصطالح فلسفی معرفت است. به باور اغلب معرفت شناسان، نظیر برتراندراسل

، در سه معنی به کار می رود، به طور کلی می توان سه نوع معرفت را 11و رودریک چیزلم 10تونریچارد فیومر

نامیده  15یا معرفت رودررو 14(: آگاهی مستقیم13)معرفت شیئی 12معرفت از راه آشنایی -1از هم متمایز کرد. 

می شود. شناسایی دست اول و بی واسطه یک رویداد، یک مکان یا یک شخص جزئی و معین که از راه 

مواجهۀ مستقیم شناسنده با متعلق شناسایی صورت می گیرد. این مشاهده مستقیم عالوه بر مشاهده بی 

رونی نیز می شود. این واسطۀ داده های حسّی، شامل آگاهی مستقیم از امور حافظه ای یا فهم احساسات د

نوع شناخت هر چند در قالب گزاره یا باور و به همراه فعل دانستن بیان می شود، از درستی یا نادرستی اّدعا و 

باور سخن نمی گوید. مثل شناختن شهر تهران، آگاهی از میل به غذا، دانستن اینکه اکنون خورشید را می 

یا  2یا توانایی 1)معرفت عملی16معرفت از مقوله مهارت  -2نی. بینم، آگاهی از افکار و احساسات جزئی درو

                                                           
1to Recognize  
2to Identify  
3to Distinguish  
4to Be Acquainted With  
5to Apprehend  
6Fact  
7Truth  
8 Russel Bertrand 
9 Audi Robert 

10 Fumerton  Richard  
11 Chisholm Roderick  
12Knowledge by acquaintance  
13Object knowledge  
14Direct awareness  
15 Acquaintance knowledge  
16Competence knowledge  
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(: شناختن چگونگی انجام کارها. این نوع آگاهی بر توانایی و مهارت شخص در اجرای یک فن یا عمل 3بلدبودن

)یا دانستن(: معرفت های گزاره ای 4معرفت گزاره ای -3داللت می کند. مثل شناختن چگونه رانندگی کردن.

هم نامیده می شوند. تمام یافته ها و دانسته های  5ج را توصیف می کنند. لذا معرفت توصیفیجهان خار

شود.  عالوه بر اعیان ]اخباری و آگاهی بخش از حقایق خارجی که قابل صدق و کذب هستند را شامل می

راتر می طبیعی و غیرطبیعی، اذهان دیگر را هم توصیف می کند. از حدود دریافت های خصوصی و شخصی ف

رود و اموری که هرگز به تجربه شخصی ما درنیامده است را هم دربرمی گیرد. معرفت قضیه ای؛ معرفتی 

حصولی، غیر مستقیم و با واسطه است که اعیان خارجی را توصیف می کند و به صدق و کذب متصف می 

پیکانی،  /65-80: 1367شود. این نوع معرفت در فلسفه و معرفت شناسی محور اصلی بحث است. )راسل،

( لذا در ادامه از این نوع معرفت سخن خواهیم گفت. البته قابل ذکر است بحث ما از معرفت 18: 1389

 گزارهجای شامل آن دسته از گزاره ها که تحلیلی یا انشائی اند، نمی شود. 

 ی: تعریف معرفت گزاره ا1-3

قالب زبان و مقوالت معرفتی بازسازی و تدوین می با آگاهی هایی سروکار داریم که در  6در معرفت شناسی   

شوند. زیرا معرفت شناسی جزء فلسفه است و فلسفه با مفاهیم و گزاره های خاصی سرو کار دارد که از قالب 

( واژه معرفت گاهی به معنای معرفت گزاره ای به کار 49: 1384ها و قواعد زبانی پیروی کند. )فتحی زاده، 

هر انسانی فانی "معرفت، متعلق معرفت یک گزاره است، که می تواند گزاره ای کلّی مثل  می رود. در این نوع

اگر باران  "و یا گزاره ای شرطی، مثل "هیچ مدادی االن روی این میز نیست "یا گزاره ای سلبی مانند "است.

از بحث تحلیل  در معرفت شناسی منظور (Lehrer, 1990: 3-4)باشد. "ببارد، پس آنگاه آسمان ابری است.

اولین نظریه معرفت را صورت بندی می  8و تئاتتوس 7معرفت، معرفت گزاره ای است. افالطون در رساله منون

                                                                                                                                                                          
1Practical knowledge  
2Capacity knowledge  

3 Know how  
4Propositional knowledge  
5Knowledge by description  
6Epistemology  
7Meno  
8Theaetetus  
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است و امری انفعالی و  2ذکر شده است. اول: معرفت امری فراتر از ادراک حّسی 1نماید. در این نظریه سه مؤلفه

کسا( درباره امور واقعی است. سوم: باور صادق با توجیه خالی از حکم می باشد. دوم: حکم و داوری صادق )دو

. قید باور 4)لوگوس( همراه است. بدین ترتیب تحلیل سنّتی معرفت عبارت است از: باور صادق موجه 3یا دلیل

آن را به امری فراتر از ادراک حّسی منتهی می کند و فعالیتی ذهنی است. قید صادق آن را از باورها و 

محض متمایز می نماید. قید لوگوس یا دلیل، باور و حکم درست  5ست یا عقیده )=ظن( و گمانپندارهای نادر

را از حدّ باورهای صادقِ تصادفِی محض، تقلیدی و اقناعی فراتر می برد و شامل باورهایی می شود که 

-80: 1362/ افالطون،  1368-1452: 1357شناسنده آن را ارزیابی کرده و سپس پذیرفته است.)افالطون، 

تحلیل سنّتی از معرفت را  9و میل 8، هیوم7، الک6( تقریباً تا چهار دهه پیش معرفت شناسان به تبع دکارت76

( منتقدان معرفت شناسی سنّتی تعریف معرفت به باور صادق موجه را می 2: 1388قبول داشتند. )پیکانی، 

ی دهند و سعی می کنند مؤلفه های پذیرند و فقط تبیین های جدیدی درخصوص مؤلفۀ توجیه ارائه م

 جایگزینی برای مؤلفه توجیه بیابند تا نقدهای وارد بر نظریه های معرفت شناسی سنّتی را برطرف نمایند.

 : دامنه معرفت1-3-1

تعیین قلمرو معرفت بحثی جدّی در معرفت شناسی محسوب می شود که طیف گسترده ای از نظریه های    

. سؤال اصلی این است: معرفت آدمی در چه حیطه هایی امکان پذیر است؟ و در چه متنوع را در برمی گیرد

حیطه هایی امکان پذیر نیست؟ در جهان واقع خارجی و در درون ما آدمیان، اموری یافت می شوند که هرگز 

مرو، برای به آنها معرفت پیدا نمی کنیم؟ تعیین قلمرو برای امکاِن معرفت، یعنی تحقق معرفت بیرون از آن قل

آدمی ممکن نیست. درخصوص دامنۀ معرفت طیفی از آرای فلسفی وجود دارد. انواع نظریه های واقع 

                                                           
1Component  
2Perception  
3Reason  
4Justified True Belief  
5Opinion  
6Descarts Rene  
7Locke John  
8Hume David  
9.Mill J.S  
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بیان می کند تمام موجودات مشهود مانند میز، صندلی، ماه و ... مستقل از شناخت، باور، زبان و قوای 1گرایی

یکی از مؤلفه  (Miller, 2005: 2)ناسد.ذهنی و حسّی انسان وجود دارند و انسان می تواند این اشیاء را بش

هایواقع گرایی، واقع گرایی معرفت شناختی است. طبق این نظر، حصول معرفت از این جهان ممکن است و 

می توان از درستی و صحت معرفت سخن گفت. براساس نظریه های واقع گرایانه، معرفت صادق به امور 

نظریه های واقع گرایانه، نظریه های شّکاکانه هستند. شّک  خارجی جهان واقع، امکان پذیر است. در مقابل

آوری شّکاکان معطوف به انکار اصل معرفت یا توجیه معرفتی درباره همۀ باورها و یا پاره ای از آنهاست. از انواع 

به  3یا کلّی 2نگرش های شکّاکانه می توان شکّاکیت مطلق و شکّاکیت محدود را نام برد. شکّاکیت مطلق

شکّاکیتی اطالق می شود که مدعی است هر نوع معرفتی ناممکن است. انسان نمی تواند هیچ چیزی بداند و 

، به عنوان گونه 5یا موضعی 4به نحو افراطی تری دربارۀ هیچ معرفتی نمی تواند موجّه باشد. شکّاکیت محدود

مکان ناپذیر است.شکّاکیت فلسفی ای دیگر از نگرش شکّاکانه، مدعی است معرفت به بعضی از حیطه ها ا

دربارۀ معرفت، مؤلفۀ توجیه را از میان سه جزء معرفت )باور، صادق، موجه( زیر سوال می برد. چراکه مؤلفۀ 

توجیه فعالیت معرفت شناختی فاعل شناسا در احرازِ صدِق باور است. از نگاه شّکاک، انسان نمی تواند هیچ 

چیزی نمی تواند حدِّ نصابِ توجیه را داشته باشد. منظور از حدِّ نصابِ الزم از چیزی را بداند؛ زیرا دربارۀ هیچ 

توجیه، حدِّ معینی از توجیه است که بنابر ضابطۀ معرفت، در احرازِ صدقِ گزاره، مورد نیاز است. شّکاکیت 

ه در حدِّ نصابِ الزِم معرفتی اثبات می کند دربارۀ هیچ گزاره ای یا دربارۀ پاره ای از گزاره ها نمی توان توجی

بنابراین یکی از تالش ها و دغدغه های نظریه های  (Steup, 1996: 204-206)احرازِ صدق را داشت. 

 درون گرایانه و برون گرایانه توجیه، پاسخ دادن به مسأله شکاکیت است.

 

                                                           
1Realism  
2Unrestricted scepticism  
3global  
4Restricted scepticism  
5Local  
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 1:منابع معرفت2-3-1

گزاره  عونبا توجه به  لید و پشتیبانی می کند.علم انسان به گزاره ها مستند به منابعی است که معرفت را تو   

 تفاوت ازنطق ممها، نوع منابع معرفتی تغییر می کند. بطور مثال منبع معرفتی ما به گزاره های ریاضی و 

می توسط ای آدمنبع معرفتی ما به حاالت درونی مان مثل غم، شادی و... است. می توان ادعا کرد معرفت ه

ز آن دمی اآشتیبانی می شوند. در معرفت شناسی معاصر به پنج منبع که معرفت منابع متنوعی تولید و پ

 .عقل و گواهی تولید می شود اشاره می کنند، این منابع عبارت اند از: ادراک حسّی، حافظه، درون نگری،

د ادراک حسّی؛ آدمی توسط حواس خود به جهان واقع خارجی معرفت می یابد. این دسته از معارف، مستن   

می گویند. نظریه های معرفت شناختی  2به حواس می باشد. به معرفت های حاصله از حواس، ادراک حسّی

تقسیم می شوند. طبق نظریۀ اول؛ فاعل شناسا  4و دادۀ حّسی 3ادراکِ حسّی به دو دستۀ واقع گروی مستقیم

شود. طبق نظریۀ دوم؛ در  مستقیماً و بدون واسطه ای ذهنی از وجود و صفات اشیای واقع خارجی آگاه می

فرایند ادراک حسّی، فاعل شناسا بی واسطه به دادۀ حّسی و به واسطه دادۀ حسّی به جهان واقع خارجی، 

عبارت است از چیزی که  5دادۀ حسّی از نظر سی. دی. براد)Dancy, 1985: 144,152(معرفت می یابد.

 (broad, 1976: 88)ی شود.فاعل شناسا در موقعیتِ ادراکی، مستقیماً از آن آگاه م

نوعی توانایی ذهنی است و با آن می توان اموری را به یاد داشت و یا به یاد آورد. معرفت  6حافظه؛ حافظه   

های مبتنی بر حافظه، معرفت هایی هستند که یاد )حافظه( از محتوای آن پشتیبانی می کند. حافظه به 

و معرفت های مستند به سایر منابع معرفتی را نگهداری می  دارد 7عنوان منبع معرفت، فقط نقش نگهدارنده

 ) ,1998Audi :69-70(معرفت ندارد. 8نماید. نقش مولّدِ 

                                                           
1Sources of knowledge  
2Perception  
3Direct realim theories  
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6Memory  
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درون نگری؛ عالوه بر معرفت به جهان واقع خارجی، دسته ای از معارف وجود دارند که مستند به امور    

تولید می شوند. از نظر  1درون نگری درونی و حالتجهای ذهنی آدمی است. این دسته از معارف از طریق

آئودی امور درونی آدمی به سه دسته تقسیم می شود: گروه اول از امور درونی دو مشخصه دارند: الف. این امور 

در ذهن بالفعل حاضرند، ب. در طی یک فرایند به ذهن نمی آیند. گروه دوم مانند گروه اول بالفعل در ذهن 

در ذهن حاصل می شوند. گروه سوم؛ حضور بالفعل در ذهن ندارند و ما به  حاضرند ولی طی فرایندی مشخص

آنها علم نداریم. مثالً ممکن است خواستهجهایی در درون ما شکل گرفته باشد که ما ندانیم چیست اند یا 

 :Audi, 1998)چگونه اند. باورهای تولید شده توسط درونجنگری خطاناپذیرند و به آنها معرفِت تام داریم. 

 وابسته به شخص ادراک گر می باشند و لذا شخصی اند. (72-82

عقل؛ با فهم دسته ای از باورها پی به صادق بودنشان می بریم.صدق این باورها مستند به تجربه و یا به    

د. می گوین 2به این نوع از باورها، باورهای خود واضح )Audi, 1998: 96(واسطۀ سایر گزاره ها نیست. 

پشتیبانی می شوند و صدقشان ضروری است، یعنی ضرورتًا صادقند  3باورهای خود واضح یا بدیهی، توسط عقل

 اند. 5و بی واسطه 4و در صدقشان مستقل از تجربه

در معرفت شناسی، نوشته یا گفته ای است که موجب معرفت شخص دیگری به  6گواهی؛ منظور از گواهی   

هی به تنهایی برای موجه بودن یک گزاره کفایت کند و اگر وثاقت شخص انتقال گزاره ای می شود. اگر گوا

 (Audi, 1998: 132-139)دهندۀ گزاره محرز باشد، گواهی به عنوان منبع معرفت به کار می رود. 

 ینی مورددجربه تگزاره های دینی مانند انواع دیگر گزاره ها، توسط این منابع به انضمام منبع وحی و    

موکول می  3فصل  یبانی قرار می گیرند. بیان ماهیت منابع مختص به گزاره های دینی از نظر مالصدرا بهپشت

 شود.

                                                           
1Introspection  
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3Reason  
4Independent of experience  
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 : ماهیت معرفت1-3-3

 ن سخنبحث ماهیت معرفت، از عمده بحثجهای معرفت شناسی است و از دیرباز فیلسوفان درخصوص آ   

ا رعرفت مگفته اند، در دهۀ اخیر هم مورد توجه معرفت شناسان می باشد. نظریه ها در خصوص ماهیتِ 

ۀ دو مؤلف ه برالومیجتوان به دو دسته نظریه های سنّتی و معاصر، تقسیم کرد. طبق هر دو نظریه، معرفت ع

ی از لیل سنّتین تحباورِ صادق، مؤلفۀ سومی دارد و نقشِ محوری آن تبدیل باور صادق به معرفت می باشد. اول

وجه، مادقِ معرفت توسط افالطون در رسالۀ منون و تئاتتوس صورت گرفته و ماهیت معرفت را به باورِ ص

واهد رفت خحکم حقیقی با لوگوس همراه شود، مع تحلیل کرده است. از نظر افالطون اگر پندارِ درست و

ف سّنتی، معرفت، واجد سه مؤلفه (  در تعری76-80: 1362ن، افالطو /1368-1452: 1357بود.)افالطون، 

قِ اورِ صادند: بمی باشد. در دوران معاصر، در تعریفی سه جزئی، سه مؤلفۀ معرفت را این گونه بیان می کن

هر گزاره ای واجد این  (Ayer, 1956:130/ Chisholm, 1966: 16/ Gettier, 1963: 121)موجه. 

ند. کع می سه ویژگی باشد، معرفت محسوب می شود. ویژگی نخست به رابطۀ فاعل شناسا با یک باور، رجو

، سازندۀ مهوشکّ، ظنّ و  رابطۀ  فاعل شناسا با یک باور، می تواند رابطۀ شّک، ظنّ، وهم یا اعتقاِد جازم، باشد.

کاذب و  وم بهدعرفت، نیستند و فقط باور، می تواند در کنار دو جزء دیگر، معرفت را حاصل نماید. جزء م

ست.  رفت زا اق، معصادق بودن باور می پردازد. باورِ کاذب، جهِل مرکّب، است، پس معرفت زا نیست. باور صاد

رهای ز باواموجب تمایز معرفت  ویژگی سوم، از داشتن دلیل برای باور صادق حکایت می کند. مؤلفۀ سوم

 دیل باورِای تبتصادفیِ صادق، است. از نظر معرفت شناسان معاصر، توجیه، مفهومی درونی و ذهنی است و بر

 یرذهنی وماد غصادق، به معرفت کفایت نمی کند و اگر باورِ صادق از طریق فرایندهای معتبر و قابلِ اعت

ر دهه یه، دده باشد، معرفت محسوب می شود. بحث از مؤلفۀ توجبیرونی و یا از طریق کسب فضیلت حاصل ش

توجه معرفت  و نقد تحلیل سنتی معرفت، مورد 1963های اخیر، پس از انتشار مقالۀ ادموند گتیه در سال 

 شناسان قرار گرفته است.
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و... مستقل از فاعل معنای علمی؛ نظریه ها، روشجها، براهین، مسائل  -1شناخت، دو معنا دارد:  1از نظر پوپر   

: 1374شناخِت ذهنی یا شناخِت با فاعل شناسا؛حکایت از آگاهی فاعل شناسا دارد. )پوپر، -2شناسا می باشد.

( معرفت شناسی سنّتی، ذهن و قوای ذهنی فاعل شناسا و باورهای او و نسبت آنها با عالم خارج و 121-119

اند. ولی در معرفت شناسی علمی به جای تأکید بر نقش میزان واقع نمایی آن را مبنای تحلیل معرفت می د

ذهن در فرایند شناخت، بر نظریه ها، فرضیه ها، مسائل، روش ها و پیشرفت ها و نتایِج منطقی نظریه ها مثل 

 محتوای عینی اندیشه، تأکید می شود که مستقل از فاعل شناسا و ویژگی های ذهنی او است. 

را  مه هر یکر اداعاصر، معرفت حاوی سه مؤلفۀ باور، صادق و موجه می باشد. ددر هر دو تحلیل سنّتی و م   

 توضیح می دهیم. 

 

 : مؤلفه باور1-3-3-1

دانسته می شود.  beliefمعادل با  doxaدر انگلیسی است. واژه یونانی  beliefواژه باور در فارسی معادل    

 2به کار می برده اند. باور faithرا به معنای ایمان  beliefفیلسوفان مدرسی در سده های میانه، گاهی 

، Pبا گزاره ای مانند S شناختی فاعل شناسا مانند  -داشتن در معرفت شناسی، عبارت است از ارتباِط ذهنی 

مستلزم  Pهیچ نسبتی ندارد. طبق این تعریف دانستن گزاره  Pبا گزاره S اگر چنین ارتباطی نباشد، شخص

را  Pگزاره  Sنسبت به آن است که این باورداشتن همان ارتباِط ذهنی است. اگر شخص Sباور داشتن شخص 

( نظریه ها درخصوص چیستیِ باور را 53-55: 1384را باوردارد. )شمس،  Pگزاره  Sمی داند، پس شخص 

صل تأکید نظریه های معطوف به متعلّقِ باور؛ این نظریه ها بر سه ا -1می توان در سه نظریه دسته بندی کرد:

دارند: الف. فاعل شناسا دارای حالتی استعدادی برای باور کردن است. ب. استعداد فاعل شناسا برای باورکردن 

ج. باور داشتن از سوی فاعل شناسا در بردارنده گونه  (Moser, 1989: 17) در ارتباط با چیز دیگری است.

طوف به رفتارِ فاعل شناسا؛ باور گونه ای از استعداد در نظریه های مع -2ای از تصدیق دربارۀ متعلّقِ باور است. 

                                                           
1Popper Karl  
2belief 
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نظریه های حذف انگارانه؛ بر دو اصل تأکید  -3فاعل شناسا است و براساس آن رفتار ویژه ای از او سر می زند. 

دارند: الف. باور امر موهومی است و وجود واقعی ندارد. ب. به جای پرداختن به امر موهومی باور، باید متمرکز 

 (Maslin, 2001: 101)بر بررسی فرایندهای مغزی شد. 

ق، دص به جز ویژگی در اصل سوم نظریه های معطوف به متعلّقِ باور، بر ویژگی صدقِ باور، اشاره شده است.   

 گر باوریست. ااگاهی اوقات از معقولیتِ باور، سخن گفته می شود. معقولیتِ باور با صدقِ باور، متفاوت 

دارد.  ن وجودو شواهد دسترس پذیر پذیرفته شده باشد، باورِ معقول است و احتماِل کذب آبراساس دالیل 

ود ی مشخص شمدّت یعنی ممکن است آدمی با اتّکا به دالیل و شواهد دسترسجپذیر، باور را بپذیرد ولی پس از

 ( 98: 1384آن دالیل و شواهد ناکافی هستند. ولی احتمالِ کذبِ باوِر صادق، وجود ندارد. )شمس، 

، 3، قصد2و در عرض میل 1در بحث از ماهیتِ باور، معرفت شناسان آن را در زیر عنوان نگرش های گزاره ای   

و... می آورند. نگرش های گزاره ای به نظر برتراندراسل به نگرش هایی گفته می  7، آرزو6، افسوس5، ترس4امید

اما عمدۀ بحث راجع به نگرش های گزاره ای شامل بحث از  آغاز می شوند. thatشود که در قالبِ قضیه با واژه 

میل، باور و بعضی موارد قصدِناظر می باشد. زیرا این سه مورد، در تبیین رفتارِعقالنیِ شخص، نقش دارند. باور 

و میل از چند جنبه متمایزند: الف. باورها حکایتگر نحوه وجود اشیاء و نحوه تغییر وضعیت کنونی هستند ولی 

یال بیان می کنند می خواهیم اشیاء، چگونه باشند. ب. صدقِ باورها وابسته به تطابق ذهن با باور است ولی ام

صدق امیال وابسته به شکل گیری واقعیت مطابق با ذهن می باشد. ج. کماِل مطلوب باورها، دخالت عوامل 

 غیرمعرفتی، مقبول است. معرفتی صرف در شکل گیری آن است، ولی در شکل گیری امیال، دخالت عواملِ

علم به  -: دارای دو جزء است: ا8درخصوص نحوۀ ارتباِط باور با علم، چند نظر وجود دارد: الف. نظریه استلزام

همواره   -2اینکه واقعیت چنین و چنان است، مستلزم آن است که ما باور کنیم واقعیت چنین و چنان است. 

                                                           
1Propositional attiudes  
2desire  
3intention  
4hope  
5fear  
6regret  
7wish  
8Entailment thesis  
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: با جزء اول نظریه استلزام موافق است ولی برخالف 1ه این همانیباور نمی تواند علم تلقی شود. ب. نظری

: به افالطون منسوب است و 2دیدگاه نخست معتقد است، باور همیشه می تواند علم باشد. ج.نظریه ناسازگاری

همان نظریه ناسازگاری است به همراه اعتقاد به  :3هر دو جزء نظریه استلزام را نفی می کند. د. نظریه انفکاک

: باور غیر از علم است. مفهوم باور، مفهومی روان شناختی و غیر 4ناسازگاری علم و باور. هـ. نظریه حذف

 (9-14: 1385متداول است. )عظیمی، 

رند. ن نقش دای آیرباور نگرشی گزاره ای و ناظر به واقع می باشد، عوامل معرفتی و غیر معرفتی در شکل گ   

 ود. باورشب می در قالب قضیه بیان می شود. چگونگی واقعیت مستقل از ذهن را بیان می کند، لذا علم محسو

 ورس پذیر د دستمعقول از باور صادق متفاوت است. باور معقول توسط فاعل شناسا با توجه به قرائن و شواه

فی د ناکامدتی مشخص شود براساس قرائن و شواهکافی پذیرفته می شود ولی همیشه احتمال دارد پس از 

  حاصل شده است و کاذب می باشد ولی باور صادق، همیشه صادق است.

                                                           
1like states-Belief  
2Incompability thesis  
3Separability thesis  
4Eliminativism thesis  
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 : مؤلفۀ صدق1-3-3-2

ی صدق نقباضنظریه های اصلی درباره صدق را می توان به تئوری های مطابقت، انسجام، عملگرایی و ا   

 تقسیم بندی نمود. 

ان این نظریه به تبیین چگونگی ارتباط گزاره با جهان خارج می پردازند و صدق: طرفدار 1تئوری مطابقت

 3و برتراند راسل2معتقدند گزاره ها با جهان خارج مطابقت دارند. از جمله طرفداران این نظریه جی. آل. آستین

و مطابقت  4می باشد. فالسفه غرب نظریه های مطابقت ارائه شده دربارۀ صدق را به دودستۀ مطابقت هم بسته

 تقسیم بندی می نمایند. 5سازگار و هماهنگ

مرتبط و هم بسته با یک  8و عقیده 7، جمله6در نظریه مطابقت هم بسته هر حاصل صدق اعم از قضیه    

واقعیت باشد. هر حامل صدق به  10است. ولی به لحاظ ساختاری نیاز نیست موازی یا هم شکل 9واقعیت ممکن

ط است و من حیث المجموع با واقعیت ممکنی که از آن حکایت می کند هم بستگی اندازه ای با واقعیت مرتب

( در نظریه مطابقت همبستگی آستین، صدق یک امر واحد است که از رابطه 4-23: 1385دارد. )عالمی، 

، واقعیت ممکن و انواع واقعیت ممکن تشکیل شده است. هر گزاره یک 12، جمله11چهار اصطالحی میان عبارت

تقسیم می شود. گزاره های توصیفی انواع موقعیت  15و اشاره ای 14است و به دو نوع توصیفی 13اخباریجمله 

های موجود در جهان ممکن را توصیف می کنند و با انواع موقعیت های جهان ممکن هم بسته هستند. گزاره 

                                                           
1The Correspondence Theory Of Truth  
2Austin, J.l  
3.Russel,B 
4Ciorrelation  
5Congruence   
6Proposition  
7Sentence  
8Belief  
9Possible Fact  

10Iso Morphic  
11Statement  
12Sentence  
13Declarative  
14Descriptive  
15Demonstrative  
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ی نمایند و به واسطه های اشاره ای حاالت تاریخی رویدادها و موقعیت های خاص در جهان ممکن را تشریح م

گزاره های توصیفی با انواع خاص موقعیت های جهان ممکن، هم بسته هستند. به عبارتی گزاره های اشاره ای 

با انواع خاص موقعیت های ممکن هم بسته هستند البته اگر همبستگی میان واژگان و موقعیت خاص از نوع 

 توصیفی باشد.همبستگی میان واژگان و واقعیت ممکن در گزاره های 

ا هم بوازی منظریه مطابقت به منزله سازگاری مدعی است که واقعیت ممکن و حاصل صدق باید ساختاری    

یخ ش"اینکه نی برمب "عطار"داشته باشند. نظریۀ مطابقت راسل در زمرۀ این نظریه هاست. به اعتقاد او باور 

خترترسا دول(، اطار )موضوع(، شیخ صنعا )مفعول از رابطه پیچیده میان ع "صنعا عاشق دختر ترسا شده است.

نعا شیخ ص")مفعول دوم( و عاشق شدن )رابطۀ مفعول( ساخته شده است. اگر در واقع این گونه باشد که 

هد بود. ذب خواکا "باور عطار"صادق است و اگر این گونه نباشد  "عطار"، باور "عاشق دختر ترسا شده باشد

(Russell, 1943: 72-74) ز رابطه اختار واقعیت ممکن سازگار باشد اگر در واقعیت نیختار باور باید با سسا

د در اشته باشقاد دمفعولی میان شیخ صنعا و دختر ترسا برقرار باشد و اگر در واقعیت عطار به این باور اعت

 اینصورت واقعیت شیخ صنعا عاشق دختر ترسا شده است با باور عطار سازگار است.

: در تقریرهای مختلف این نظریه، گزاره ای صادق است که یا با یک گزارۀ دیگر، یا با 1جام صدقنظریه انس   

مجموعه ای از گزاره ها و یا با زیرمجموعه های یک باور دیگر فاعل شناسا سازگار و منسجم باشد. نظریه های 

انسجام تنها مالک صدق است. از معروف ترین این نظریه هاست. بالنشارد معتقد است 3و بالنشارد 2برادلی

مجموعه ای کاماًل منسجم از باورهاست و معرفت کامالً منسجم معرفتی است که هر حکم در  4صدق محض

آن متضمن و متفرع بر بقیه اجزای دستگاه باشد. بدین ترتیب هر گزاره ای توسط گزاره ای دیگر مشترکاً و 

نظریه های انسجام وارد است بر این نظریه نیز وارد می حتی جداگانه به دست می آید. اشکالی که به سایر 

باشد. اشکال اصلی نظریه های انسجام این است که صدق را به امری درونی و ذهنی بدل می سازد و این 

امکان را می دهد که باورهای منسجمی که مطابق با واقع نیستند مثالً داستانی یا خیالی اند، صادق فرض 

                                                           
1The Coherence Theory  Of Truth 
2.Bradley,F.H  
3.Blanshard,B  
4Pure Truth  
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در یک مجموعه از باورها منسجم هستند. عالوه بر این اشکال، اشکال دیگری نیز شوند چون با همدیگر 

متوجه نظریه بالنشارد است که در این صورت دو مجموعه منسجم از باورها که با هم متناقضند، صادق 

باورها حل نماید. بنابراین هر سیستم و مجموعه  1خواهند بود. بالنشارد سعی کرد این اشکال را با قید تمامیت

، bبه ازای هر باور "زمانی صادق است که در میان سایر مجموعه باورها، تصویر کاملی از جهان به ما ارائه دهد. 

b  کاماًل صادق است اگر تنها اگرb  عضوی از مجموعه منسجم باورهایی باشد که در میان آنها تصویر کاملی از

در این فرمول بالنشارد صدق را درجه  "منسجم باشد.جهان را ترسیم کند و هر یک از آن ها با عضو دیگر 

تا  b ،bبندی می نماید والبته می داند صدق محض دست یافتنی نیست، بنابراین می گوید: به ازای هر باور 

در یک سیستم کامالً صادق باورها نمایش داده شود.  Bاز محتوای  n%صادق است اگر و تنها اگر  nدرجه 

(Blanshard, 1941: 260-308)  

یت واقع از نظر برادلی واقعیت جهان یک کل منسجم و متحد است و صدق یک بیان منسجم و کامل از   

و تا  ن استجهان می باشد هر بخشی از آگاهی )هر مجموعه از باورها( فقط فرض بخشی از کل واقعیت جها

رجه صدق د باشند بنابراینحدودی صادق می باشد. هر مجموعه باورهای صادق تا حدودی می توانند صادق 

م وعه با هن مجمآدار است. برای اینکه یک مجموعه از باورها منسجم باشند الزم است باورهای تشکیل دهنده 

 (109-111: 1383سازگار باشند. )موسوی،

: به عنوان رقیب دو نظریه مطابقت و انسجام در صدق در قرن نوزدهم توسط سی. اس. 2نظریه عملگرایی   

 طرح گردید.  4ویلیام جیمز و 3پرس

معروف است. از نظر پیرس وقتی دو ذهن محقق در جستجوی یافتن پاسخ  5نظریه پیرس به نظریه اجماع   

پرسشی باشند، اگر از روش علمی استفاده کنند در نهایت به پاسخ واحدی خواهند رسید. بنابراین گزارۀ صادق 

و مورد توافق همه محققان باشد. پاسخی که همه با به کار  باوری است که با روش علمی به دست آمده باشد

                                                           
1Completeness  
2The Progmatic Theory  
3C.S.Peirce  
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بردن روش علمی می توانند به آن دست یابند پاسخ صحیح است. باور صادق باوری است که همه محققان با 

آن موافق هستند. روش های پیشینی )ماتقدم(، روش اقتدار )مرجع( و ... جزء روش های نادرست برای دست 

 (Routledge, 1998: truth)می شوند.  یابی به صدق محسوب

با  رها بایده باوکجیمز مدعی است معنای صدق مستتر در نظریه مطابقت با واقع را می پذیرد ولی واقعیتی    

 دریافتی اکی وآن مطابقت داشته باشد را وابسته به ذهن می نماید و می گوید: واقعیت حاصل تجربیات ادر

ه ا برگزیدرن فهم اذهان اجداد ماست که شامل فهم آن ها از جهان می باشد، اینیست. واقعیت ساخت و ابتکار 

ه خاطر بکنون اند زیرا از سایر ساخت ها و فهم ها برای ایشان مفیدتر بوده است. فهمی که از گذشته تا

 اش دمندیات سوسودمندیش باقی مانده همان واقعیت است و صدق باور )باور مطابق با واقعیت( از طریق اثب

 (Routledge, 1998: truth)برای کسانی که در آن با هم موافق هستند، مشخص می شود. 

و  2: نظریه های مختلف انقباضی صدق که مشهورترین آنها نظریه زیادگی اظهار صدق1نظریه انقباضی صدق   

یه ها با است درباره ماهیت حمل صدق در جمالت صادق بحث می کنند. این نظر 3نظریه غیرتوصیفی صدق

، چیست؟ بحث می "باران می بارد، صادق است."ماهیت صدق کاری ندارند و فقط درباره اینکه منظور از 

وصفی واقعی برای گزاره  "صادق است"نمایند. همه نظریه های انقباضی منکرند که وصف اخباری 

 (23-40: 1385باشد.)عالمی، 

و  "کاذب"و  "صادق"مطرح شد. ازنظر او محمول های  4نظریه زیادگی اظهار صدق اولین با توسط رمزی   

هیچ تأثیری در جمله ندارند و می توان آنها را حذف کرد. جملۀ  "کاذب است"و  "صادق است"وصف های 

 pبا  pصادق است و نقیض pبا  pتفاوتی ندارد.  "باران می بارد"صادق است که  "با جملۀ  "باران می بارد"

تکرار  "صادق است"خودش یک گزاره و دارای فعل است و آوردن فعل   Pباشد.  کاذب است، به یک معنا می

از نظر  "صادق است"که طرفدار این نظریه است عبارت و وصف  5مجدد آن و بی فایده می باشد. از نظر آیر

                                                           
1The Deflationary Theory Of Truth  
2The Redundancy Theory Of Truth  
3The non_ Descriptive Theory Of Truth  
4.Ramsey, F.P  
5.Ayer, A.J 
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در تصحیح نظریه رمزی، نظریه غیرتوصیفی صدق را  1( استراوسون99: 1382منطقی زاید است. )رسولی، 

عبارات زاید  "کاذب است"و  "صادق است"طرح می نماید و می گوید آن طور که رمزی گفته است عبارت 

کلمات تأییدی و انشایی هستند و معنای پذیرش، تأیید و قبول  "کاذب است"و  "صادق است"نیستند. 

 (Routledge, 1998: truth)رساند. محتوای باور توسط فاعل شناسا را می 

بل توجه د. قانظام فلسفی اغلب فالسفه اسالمی بر پذیرش نظریه مطابقت صدق توسط ایشان داللت می کن   

 وجیه نیزدر ت است نظریه مطابقت در صدق عالوه بر نظریه های درون گرایانه با نظریه های برون گرایانه

گر انابراین بارد. ا الزامی بر ردّ این نظریه و اخذ نظریه دیگری ندسازگار می باشد و معرفت شناس برون گر

ا ی باشد بیلت مفرضیه ثابت شود که روش توجیه مالصدرا در گزاره های الهیاتی، اعتمادگرایی مبتنی بر فض

 نظریه مطابقت در صدق سازگار خواهد بود.

 : مؤلفۀ توجیه1-3-3-3

جب می و مو توجیه باور صادق را از امر شخصی و ذهنی و محض به امری عینی و فراگیر تبدیل می کند   

، دلیل د. توجیهبگیر شود باور فاعل شناسا قابلیت انتقال به دیگران را بیابد و مورد پذیرش اذهان دیگر قرار

قدها و نالیل، دبه جهان نظریه ها، پذیرش باور توسط فاعل شناسا را بیان می کند، موجب ورود باور صادق 

ا گزاره بناسا روش ها می شود. توجیه مفهومی کامالً معرفت شناختی است و به تبیین نحوۀ ارتباط فاعل ش

 می پردازد.

دارد. ولی در معرفت شناسی معاصر  2توجیه در عرف معرفت شناسان سنّتی معنایی دستوری و هنجارین   

و غیرمعرفتی دارد. مفاهیمی که  3رین مطرح شد که مضمونی طبیعت گرایانهمعنایی غیردستوری و غیرهنجا

 توجیه در آن معناها بکاربرده شده اند بدین شرح است:

                                                           
1, Strawson  
2normative  
3naturalistic  
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توجیه؛ از میان معرفت شناسان سّنتی دکارت و الک و از معرفت شناسان معاصر  1مفهوم تکلیف شناختی   

از نظر دکارت اگر باوری از سایر قضایا برایمان قابل تمیز و  و چیزلم بر این معنا تأکید دارند. 3، کوهن2بونجور

( از نظر چیزلم انسان موجودی عاقل است 96: 1361کامالً واضح باشد، در پذیرش آن موجه هستیم. )دکارت،

و توانایی شناسایی باورِ صادق را دارد، پس مکلّف است به مسئولیت خود بمانند موجودی عاقل عمل نماید. 

(Chisholm, 1977: 7) 

مطرح شده است.  7و آلستون 6، کونه5توجیه؛ این نظریه توسط کسانی مثل فلدمن 4مفهوم قرینهجگرایانه   

براساس این نظریه اگر فاعل شناسا برای تأیید باور به قراین کافی معرفت شناختی دسترسی داشته باشد، باور 

 دارای توجیه معرفتی است.

 8توجیه؛ این مفهوم ریشه در معرفت شناسی معاصر دارد. منظور از ارزیابی مفهوم سنجشی و ارزشیابانه   

معرفتی یعنی درجۀ عقالنیتِ باورها را بسنجیم در این صورت ممکن است باوری از باور دیگر معقول تر باشد.از 

ن مفاهیم به خطا رفته و در نظر گرفت 10ارزشیابانه 9نظر گلدمن معرفت شناسی سنّتی در باب تعیین معیارهای

عبارتند از: شروط منطقی،  11غیرارزشیابانه ضروری است. برخی از معیارهای غیرارزشیابانه پیشنهادی گلدمن

شروط احتمال گرایانه، شروط روان شناختی، شروط اجتماعی و شروط متافیزیکی. برخی شروط ارزشیابانه 

ت و سبک های ارزشیابی. جدید را نیز معرفی می کند، مانند: شروط اعتمادپذیری، قدرت، سرع

  (59-61: 1388)پیکانی،
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