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  چكيده
 بـه قـول  واكنشي دربرابر رويكرد مبناگرايي بود كه از  گروانه وظيفهشناسي  رويكرد معرفت

ي ورزي در هر نـوع معرفتـ   كرد. دكارت با شك باورهاي پايه يا خودموجه دفاع مي وجود
كليفورد با دو  كي. الك و دبليو.جان  هاي نخستين چنين رويكردي را فراهم ساخت. بنيان

و  بشـري  فاهمـة و  مسـيحيت  معقوليـت را بسط دادنـد. الك در دو اثـر     منظر متفاوت آن
بر وجـود دليـل    كيدأضمن نقد و طعن بر مبناگرايي و ت ،كوشيدند باور اخالقكليفورد در 

جديدي را گرايي حداكثري را شكل دهند. اين ديدگاه بنيان  براي هر باوري، رويكرد دليل
كيد داشت و هم بر وجه اخالقي قبول أورزي ت طرح كرد كه هم بر دليل براي پذيرش باور

 ضـمن نقـد و   ،با بيان دو داستان خـاص  باور  اخالق ةكليفورد در رسال فشرد. باور پاي مي
كوشد تا عيان سازد نتايج اخالقي بـاور معرفتـي از اهميـت     شناسي رايج، مي جرح معرفت

اتكاي وي در اين مسير پيونـد   ةترين نقط وجيه صرف برخوردار است. عمدهت ازتري  بيش
درستي و نادرستي باور ديني  متعرضاش  او در رساله .شناسي است ميان اخالق و معرفت

مرجعيت پرداخت. روش كليفـورد در   ةنظريطور خاص به  مسلمانان شد و پس از الك به
هـاي   و رد وضعيت خاص ايمان با چالش ،هم حداكثري افراطي  آن ،كيد بر صرف دليلأت
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  مقدمه .1
دوم  ةدر نيمم)  1879 - 1845( نام ويليام كليفورد هرياضيداني انگليسي ب را باور اخالق ةرسال

كوشـد ضـرورت    مـي  ،بر دو داستان اصلي است مشتمل كه ،نوشت. اين رسالهقرن نوزدهم 
 معقوليـت پـس از كتـاب    ،بـاور  اخـالق  .كنـد پذيري باورها را اثبات  گرايي و نيز دليل دليل

شـد و   گرايـي حـداكثري محسـوب مـي     دومين اثر در دفاع از رويكرد دليل الك، مسيحيت
گرفت. جيمز  ارويليام جيمز بر اين اثر نگاشت خيلي زود موردتوجه قر سبب نقدهايي كه به

هـاي آن   به سرشـت بـاور و بنيـان    ،دارد باور اخالقدقيق  ةكه نشان از مطالع ،خود ةدر ردي
بررسي اخالق  باور ديني و نقد و ةهايي دربار راني سخن ةاو ابتدا در مجموع ةپردازد. ردي مي

  نشر يافت. معطوف به باور ارادةه شد و سپس در قالب كتابي با عنوان ئباور ارا 
نگـارش درآورد و در   را بـه ) The Ethic of Belief( بـاور  اخالق ،1877كليفورد در سال 

وي در  ةتنهـا رسـال   صـورت گرفـت.   1897همان سال نشر يافت. چاپ مجدد آن در سال 
حجم است. ديگر آثـار   كوچك و كم ةالمعرفت ديني يا باور و حتي فلسفه همين رس ةحوز

با داستان ناخـدا و كشـتي و    باور اخالق ة. رسالاستو فيزيك  ،علم رياضيات، ةاو در حوز
بـاور را   ةمفـاهيم اخالقـي دربـار    ةشود و در همان ابتـدا همـ   مسافران جوياي كار آغاز مي

  د:كن  زد مي گوش
 طلبـي،  حقيقت تكليف و وظيفه، كار، وجدان، جوگري، مسئوليت، صداقت، گناهو جست

  خطاي معرفتي. و بودن معرفت، اخالقي دايي،ز   پاسداري از باور، عوام
 زد كرده گيري دو داستاني كه نقل كرده و وظايف معرفتي را در تحليل آن گوش درنتيجه

 ورزيـدن براسـاس داليـل ناكـافي     كـس بـاور   آورد كه هميشه و براي همـه  چنين مي ،است
  .)Clifford 1897: 36خطاست (

بـاب بـاور    كردن در جوو ورزيدن و جست ملأت  ها به او بر اين اعتقاد است كه اكثر انسان
جويي  و از تكليف حقيقتكنند  مياور بسنده ها به احتمال در ب انسان .اند التفات اعتنا و بي بي
كيد بـر ايـن مسـئله مثـال بـاور دينـي پيـروان محمـد (ص)         أكليفورد پس از ت مانند. مي باز

گويند كه شخصـيت پيـامبر    او تصريح دارد كه مسلمانان به ما مي كند. را بيان مي ]مسلمانان[
 اي جذاب و اعجازآميز است كه حتي براي كساني كه باوري بـه رسـالت او ندارنـد    گونه هب

پذيريم كـه تعـاليم    گويد اين را مي مي كليفورد خواهد داشت. راه هم  هپذيرش و خضوع را ب
بلكه اجتمـاع   ،هاي اخالقي است تحسيني از آموزه وجوه قابل ةتنها دربردارند (ص) نه محمد

جانب تمدن سـوق داد و    ها را از بدويت به و بخش زيادي از انسان هو تمدني را خلق كرد
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منـد تمـدن اسـالم     شكوهدستاوردهاي  ي نهاد.جاثيري ژرف و بسيار بر غرب پيشرفته! برأت
سخنان چنين انسان بـزرگ و   ةاما آيا حق داريم دربار پرتو تعاليم او هنوز پابرجاي است. در
تعاليم او و رسـالتش و نيـز در     باورداشتن به آيا در كنيم؟مطرح و پرسش  نيمكترديد  ينيك

  ودن شريعت او داليل كافي وجود دارد؟ب   وحياني
هاي نظري باور و  مرجعيت را در كنكاش ةري باشد كه نظريكليفورد شايد نخستين متفك

ورزد. او تصـريح دارد كـه    كيد ميأو بر آن ت كند ميطور خاص باور ديني مسلمانان طرح  هب
دليلي عقلي بر درستي آن اقامه  ها آن مرجعيت استوار است و ةاساس باور مسلمانان بر نظري

  اما در ضمن مقاله ضـعف آن  ،طلبد ستقلي را مي. بررسي و نقد اين مسئله نوشتار مدكنن مين
  ه ناشي از ناآگاهي از باور ديني است.ك يمكن مي  را بيان و بررسي 

  
  رباو القاخ. 2
  .).ibid( »كس، باور به چيزي براساس دليل ناكافي خطاست جا و براي همه همواره، همه«

سان  هرا شكل داده و ب باور اخالق ةدر رسال كليفورد ترين بنياد تفكر اساسي مذكور ةگزار
 گرايي عمل كرده است. فكري رويكرد دليل ةشالود

زمـاني   فقـط وي مـا   ةعقيـد  كـه بـه  چرا ؛او با وسواس خاصي درپي كشف بـاور اسـت  
گويي به هر باوري در امان بمانيم كه اخالق را بر حريم  توانيم از باورهاي ناگهاني و آري مي

گرايي دستوري كلي و مستقيم  دستوركار قراردادن يك اراده باورها حاكم كنيم. كليفورد با در
بـاور بپـذيرد و از    مثابـة  خواهد آن را به د كه ميكن مي رمزگشايي را زواياي پنهان موضوعي

 ةكاشـف م   هـا و ايماژهـا و تصـاوير محتـوايي بـه      مدد تمثيل گرا و به اين ادراك عقل يافت ره
  حقيقت دست يابد.

ديدگاه كليفورد ما هرگز بـا تعـدد كـانون روايتـي ازسـوي او مواجـه       در بررسي و نقد 
و  ،جـا  فلسفي خويش همواره، همـه  ةكيد در پيرنگ انديشأچراكه او با صراحت و ت ،نيستيم

  آورد. شمار مي هاي معرفتي را يك تخلف اخالقي به كس تخلف از بايسته براي همه
 بـا  جانب كليفورد و از) و بسط آن 1704- 1632اين ديدگاه با ديدگاه ابداعي جان الك (

شناسي  معرفت ةهاي حوز يافت رهترين  يكي از مهم مثابة به (evidentialism)گرايي  عنوان دليل
  .شددر آغاز دوران مدرنيته معرفي 

كيد بر أرا ت (strong rationalism)گرايي افراطي  رين خصلت عقلت   شايد بتوان گفت اصلي
 بـراي پـذيرش يـك بـاور     (sufficient evidence or argument)وجود دليل يا استدالل كافي 
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سبب نگاه  را به بلكه برخي آن ،است گرفتهرتنها موردمناقشه قرا برشمرد. اين مبناي معرفتي نه
و  »باور پايـه « ةنقدهاي مبسوط پلنتينگا در دو مقال تلقي كردند.نيافتني  افراطي به عقل دست

  ود.ش   بخشي از اين مواجهه محسوب مي »باور به خدا«
  
  هاي معرفتي بنياد گزاره 1.2

 فقطو پذيرش باورها  استبر اخالق  كه مبتني ،گرايي كليفورد دليل ةتبيين نظري براي فهم و
بايـد بـه دو داسـتان خـاص او توجـه كـرد كـه هركـدام          ،منوط بر وجود دليل كافي است

ها در دوره و عصر و سرزمين اوست. داستان كشتي از  معرفتي انسانحالي از وضعيت  شرح
  :دهيم داستان جزيره را مرور كنيم ترجيح مي بنابراين ،شهرت كافي برخوردار است
شـد بيگانـه از    كردند كه گفتـه مـي   اي دورافتاده افرادي زندگي مي روزگاري در جزيره

بـه آمـوزش    (eternal punishment) و كيفـر ابـدي   (original sin)گنـاه نخسـتين    يافت ره
هاي واقعي و دزديدن  كردن آنان از سرپرست اي چون پنهان هاي ظالمانه كودكان با روش

  .دختنپردا مي  نانآ
اجتمـاعي در سـر    ةيـك دغدغـ   مثابة نجات كودكان را به ةگروهي داعي ،ميان دراين

  .كردندداران جزيره منتشر  پروراندند و اتهامات سنگيني را عليه سردم
اي براي تفحص حقيقت ماجرا تشـكيل شـد    اين نزاع و تخاصم، كميته ةدر بحبوح

ي أميان اين بلواي اجتماعي برگزيند و به ايـن نـزاع پايـان دهـد. ر      ي صواب را ازأتا ر
داد كه اعضاي گـروه نجـات    ي نشان ميأاين ر .‘اند گناه افراد جزيره بي’كميته اين بود: 

ساختن مـردم   متهم  درست، به شده از استدالل و تلقي رهانيدهبراساس شواهدي ناكافي 
  ند.ا  پرداخته  جزيره

سـتايش خواهـد    گناه قابـل  خواهي آنان در نجات كودكان بي هرچند نيت و آرمان
بلكـه در   ،هـاي عقالنـي   بود؛ اما اعضاي اين گروه شواهد خويش را نه براساس آموزه

 وجـود خـويش پاسـخ گفتنـد     تمنيـات ساز پروراندند و فقط بـه   دامان عناصر افسون
)Clifford 1901: 164-168.(  

گروانه در پذيرش باورها را نشان  كوشد بنيادهاي رويكرد وظيفه مي كليفورد در اين مثال
گروهي كه بـا انگيـزش خيـر و درونـي و     ، دكن ميسرزنش را محابا گروه نجات  او بي دهد.
خود را تسـليم شـواهد    هبخت جزير يشي در زندگي كودكان نگونتمناي گشودن در گشا به

سرانه كردند و راه پذيرش باور را از تفرجگاهي كه خود آن را ساخته و آراسته بودنـد   سبك
  گذر دادند.
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جـوگري، پاسـخي بـه    و بودن و جسـت  جاي واجد صداقت به ،باور و اعتقاد اصيل آنان«
  .(ibid.: 166)» اوري بودد   نداي هيجان و شور و پيش

ي كميتـه را  أچندوجهي را نمايـان و صـدور ر   ةحال كليفورد بعد ديگري از اين منظوم
  ».كارند افراد جزيره گناه«ند: ك   چنين دگرگون مي اين

شفابخش باورپذيري خويش را  ةچنان نسخ گويد؟ او هم در اين شرايط كليفورد چه مي
مـتهم  » تصميم براسـاس شـواهد ناكـافي   «به ياب را  كند و باز هم گروه حقيقت تاز مي پيش
له نگـاه  ئعوام به اين مس يافت رهبر  بينانه و مبتني . ازنظر وي فقط اگر بخواهيم خوشكند مي

ها هرگز  ولي آن ،بوده است راه هم ياب  بار با گروه حقيقت وانيم بگوييم شانس اينت كنيم؛ مي
آنان بيايد و خود را در دادگاه وجدانش حال اگر هريك از « اي شريفي نخواهند بود.ه  انسان

فقدان شواهد كافي باوري را كسب  در خواهد يافت كه گاه و بيگاهدرنيكي  محاكمه كند، به
  ).ibid.: 167(» كرده و بدون ترديد مرتكب خطاي بزرگي شده است

 بنـابراين خوبي مشهود است كه داوري كليفورد ارزيابي اخالقي است و نه معرفتي و  به
كيد او در اين رساله بر عبـاراتي  أخطاي معرفتي ما همواره خطاي اخالقي نيز خواهد بود. ت

) ibid.: 193( »moral word« يا) bounden duty« )ibid.: 171« و sinful« (ibid.: 172)«چون  هم
 و بـر مسـئوليت انسـاني    انـدازه مبتنـي   چـه  سازد كه مالك وي در پذيرش باور تـا  آشكار مي

  نيز افراطي است. بنيادهاي اخالقي و
 فقطكشد. او  ها و راستي مي عزيمت ديدگاه كليفورد از پلي است كه او ميان گزاره ةنقط

بر داليل كافي را شرط عمل به تعهدات و حقوق معرفتي هـر   پذيرش باورهاي پايه يا مبتني
  مارد.ش   انساني مي

با تمام حميت خويش از اصالت بـاور  افرادي شايستگي يك برخورد نيكو را دارند كه «
حجت ابتنا يافته باشد و طرحي را به خود  تا مبادا بر دليل نادرست و بيند كنخود پاسداري 

  ).Clifford 1897: 183( »دشونبپذيرد كه هرگز پيراسته 
  
  معرفتي انسان ةوظيف 2.2

ايـن اسـت كـه     كـرد آن توجـه    موضوع مهم ديگري كه در بررسي ديدگاه كليفورد بايد بـه 
 ةشاهد عقالني رسـالت همـ   پايه و بي جوگري و طغيان دربرابر باورهاي بيو رسالت جست

 فاهمـة  بـاب در جسـتاري تر جان الك نيز در كتابش  همين ديدگاه را پيش آحاد بشر است.
  و اختصاص انتخـاب اصـلح را بـه    ).see Locke 1975: chap. 16-18( طرح كرده بود يبشر
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 ،كند. در نظام انديشگي كليفـورد انسـان طـاغي    شدت تخطئه مي ي خاص بها طبقه يا جامعه
نـام و   گـاهي گـم   ،هاست. ايـن انسـان   عصرها و زمان ةدربرابر باورهاي نادرست، انسان هم

نوردد و هيچ عـذري   جوگري را درميو هاي جست شده، عرصه گاهي چون سرداري شناخته
  اين انسان بردارد. طلب فهم و كنكاش را از دوش ة تواند وظيف نمي

نـاميم و   مي »زودباوري عاميانه« اين مهم تقابل و تنافر آشكاري با موضعي دارد كه آن را
  شماريم. انساني امري مذموم نمي ةوجود آن را در عوام جامع

بودن  اي عمومي است و عوام جو در پذيرش باور درست وظيفهو كنكاش و جست«
 »انتخـاب بـاور نسـتوه را از دوش او بـردارد     توانـد بـار سـنگين    نامي فرد نمـي  و گم

)Clifford 1901: 171.(  
 ةگرايي معرفتي توجه كرد. در فاصـل  دليل ةكليفورد، بايد به پيشيني براي فهم صحيح آرا

چـون دكـارت    توان با كسـاني هـم   قرن پانزدهم تا هفدهم، يعني پس از عصر رنسانس، مي
 رو شــد. ) روبــه1716- 1646و اليــب نيــتس ( ،)1704- 1632)، جــان الك (1650- 1596(

تـوان نـام    نيز مي (Chisholm)يا چيزم  (Sosa)ميان از تالش افرادي نظير سوزا  اين درهرچند 
گرايانه، اخالق را  مالت عقالني در پذيرش باور يا نگاهي تحولأكيد بر وجود تأبا ت ،برد كه

  ).Pojman 1999: 236-240( ناسي معرفي كردندش  تابلوي معرفت
عنوان انجام وظايف معرفتي با چه دكارت  اگر بگوييم آن ،شايد حق مطلب ادا شده باشد

كليفورد گذارد و او  يآرار درا  دخو اثرنوعي  به )Chignnell 2005: 3-8( از آن نام برده است
دار  هاي علمـي دقيـق و دامنـه    . اما تالشكردداران دكارت معرفي  نحوي يكي از ميراث را به

 جسـتاري كتـاب   . مجموعـه نوشـتارهاي وي در  كردتري را ترسيم  جان الك نقش برجسته
گير اين اصـل مهـم    پي) an essay concerning human understanding( يبشر مةهاف درباب

صـورت اليـق     ايـن  و درغيـر  اشـيم بموظـف  داشت حقوق معرفتي خود  است كه ما به پاس
  .)440 - 439 :1381خواهيم بود (الك   (blame)و نكوهش (disapprobation)طردشدن 

و موافق با آن طرح جامعي  ،متعالي عقل، مخالف عقل ةبندي قضايا به سه دست او با دسته
  اندازد. را از پذيرش باورهاي گوناگون درمي

  
  و نتايج اجتماعي» جوو جست ةوظيف« 3.2

كيـد  أجوگري تو بر جست رو اين در سطح فردي نيست. او از باوردرپي توجيه  فقطكليفورد 
بيند. باورورزي بدون ابتنا بـر برهـان    در ساحات اجتماعي مي را عمدتاً  ورزد كه نتايج آن مي
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خواهـد افكنـد.   هـل  ج ةورطـ   و جامعـه را بـه   كنـد  مـي تدريج حيات اجتماعي را مختل  هب
 ،بـاوري روي آورنـد   جـو بـه آسـان   و انساني عادت كنند كه بدون جست دافراكه  درصورتي

و اعمال خـود را   كند مي  خويدليل   به نكردن معرفتي و التفات ةكنارزدن وظيف  جامعه نيز به
  بر بنياد نادرست مبتني خواهد ساخت.

سان جويندگان حقيقت،  به ،جوگري بايدو جست ةمرحل ها در انسان ةازنظر كليفورد هم
هاي وقايع، فقط  در زنجيرهتر  تفكر خويش را از باورهاي خطا پيراسته كنند و با تعمق افزون

  كند. عقل به آن حكم ميكه بپذيرند را   چه آن
اگر من باوري «كه:  ارائه دهد و آن اين »كنكاش ةوظيف«اي عام در  كوشد تا قاعده وي مي

  ».نداشته باشم بهتر از اين است كه در انبوهي از باورهاي غلط سردرگم باشم
است  سببهمين   شمارد و به انساني مي منزلت داشت اسپجو را شرط و كليفورد جست

 بينيم. كيدات و تصريحات خاص او را درباب باور صحيح ميأت باور  اخالق ةكه ما در رسال
  كند: باوري را خطر تلقي مي آسان  دن بهآور جوي دليل و رويو به جست يتوجه بيوي 

جامعـه بـه امـور    خطري كه جامعه را در برگرفته است تنها اين نيست كـه افـراد ايـن    
بـاور   كنند زود اند، بلكه اين است كه افراد آن جامعه عادت مي نادرستي اعتقاد پيدا كرده

صورت آنان به قعر توحش بازگشت  جو را فراموش كنند. دراينو جست ةباشند و وظيف
   .)Clifford 1901: 174( ندا   داده شده

نقـش مهـم باورهـا در      بـه  جـوگري و ديگري از معيـار جسـت   ةنمون ةكليفورد در ارائ
تـرين و   باور بر اين اعتقاد است كه كوچـك  ةپردازد. او با ترسيم شبك اصالح اجتماعي مي

بزرگي يك تحول براي اجتماعمان داشته باشـد. او   تواند اثري به ترين باور ما مي اهميت بي
كنـيم و بـا    ما در سرزمين باورهايمان زنـدگي مـي   ةد كه همكن ما را به اين مهم متوجه مي

خويش را با  ةساكنان قبلي خانه و كاشان ةشدن باورهاي جديدي به اين سرزمين هم  اضافه
 بنـابراين د. كنـ  سرزمين را دگرگـون مـي   ةوارد هم آرايند و اين مهمان تازه طرح ديگري مي
ثير باور جديد غافل بود. باوري كه مهندسي سرزمين باورهـا را دگرگـون   أهرگز نبايد از ت

سان بسياري از مقـدرات حيـات    تلون و تنوع جديدي به آن بخشيده است و بدين وكرده 
گـاه   قـدر كوچـك، هـيچ    هر باوري، هرچـه  اجتماعي را نيز با تغيير مواجه خواهد ساخت.

چراكه اين باور استعداد و آمادگي ما را براي پـذيرش باورهـاي   ، اهميت باشد تواند بي نمي
كشـاند   عف مـي ضـ    چنين كاري باورهاي ديگر مـا را بـه  و با كند  ميتر  مشابه خويش بيش

)ibid.: 169-170.(  
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موجـودي زودبـاور تبـديل      جوگري انسان را بهو جست نداشتن وي اعتقاد دارد كه پاس
اين  راضي خواهد شد. ،نيرزدحتي اگر پشيزي هم  ،تعبير كليفورد به هر باوري كند كه به مي

وليت و امتياز بزرگ پذيرش باورهاي درست، جامعه را ئازيادبردن مس ،شود كه امر سبب مي
ي ا  هاي قراردادي عده فرمول ةيا در تارك مستبدان كرددر سرسپردگي و انفعال غرق خواهد 

  اي ديگر درخواهد آورد. عده ةسلط  را به
  

 مرجعيت ة. نقد نظري3
كوشـش   .واقع شودگري دارد بايد موردتوجه  ن حيث كه ارزش هدايتآم با دليل از أباور تو

تـرين   يكـي از مهـم   ،و البته بخشي از حقيقت كـه در تـوان ماسـت    ،آدمي براي فهم حقيقت
اسـتفاده از   اي با سـوء  كيد دارد كه عدهأمرجعيت ت ةحقوق معرفتي است. كليفورد با نقد نظري

اور ب ةو با رسوخ باورهاي غلط، شبكدهند  ميچيز نشان  زودباوري ديگران خود را آگاه به همه
پذيرش  كنند. دانش همواره مخالف زودباوري و هيجان در ها و انحرافات مي را آكنده از خرافه

 بنـابراين و  كنـد  باور است. دانش قدرت شكيبايي براي كسب حقيقت را به انسـان اعطـا مـي   
شـرايط   ةمنـدي و رصـد همـ    دانش همواره از اين فرصت برخوردار است تا با هوش ةجويند

بلكه اين معرفـت صـحيح    ،ها دست بزند. فرد بنيان مرجعيت نيست انتخاب بهترينموجود به 
يي نمـا  راه گري بـدون آن عقـيم و   مرجعيت را فراهم سازد و هدايت ةتواند شالود است كه مي

 نشينند و آن بار مي باورهاي درست در دامان علم به ،ديگر سوي سوي ضاللت خواهد بود. از به
  سوي انتخاب باورهاي شايسته نخواهد يافت. ت هرگز راهي بهبهره اس از علم بي كه

  
  گستره و قلمرو كنكاش 1.3

. مرزهـاي بررسـي از   »جوي من استو كرانه براي جست چه وجود دارد دنيايي بي آن ةهم«
دليل اخالقي موظفم  كه من به  معنا  . بديناستخوبي مشهود  ديدگاه كليفورد در اين جمله به

جو كنم تـا سـرانجام تحقيـق و    و قدر جست ها آن باورها و انتخاب بهترينكه براي سنجش 
اول  ةبـاوري مطمـئن برسـاند. حـدود بررسـي در وهلـ        ام مرا بـه  تفحص و كوشش علمي

جو و كنكاش را و جوگري است و در گام دوم عمق اين جستو هاي جست حريم ةكنند بيان
  ند.ك   مشخص مي

آورد  عمـل مـي   ةعرصـ   جوگري بهو ز و انجام جستهرچند حريمي كه كليفورد براي آغا
فرساست؛ اما ازنظر وي درنهايت اين انسان است كه شادمان از اين طي  و طاقت ،انتها فراخ، بي
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توانـد آن   كند و مي افتخار مي است كه اكتساب كرده  باورهاي درستي چه دارد و به طريق به آن
كليفـورد   »حـدود بررسـي  «آحاد بشريت قرار دهـد. در معيـار    ةسنگي براي هم گران ةرا هدي

هـاي گونـاگون    و با نغزپردازيكند  را تهييج ها انسان انهشناس كوشد تا با نوعي ترغيب روان مي
  تصوير بكشد كه درپي اين همه كوشش رخ نموده است.    دنيايي را به

قيقي ازسر انصاف فراهم و با تحيابد احساس (قدرت انتخاب) بر باوري صادق اتكا اگر 
توانيم احساس كنيم باورهاي مشـتركي داريـم كـه بـراي ديگـران نيـز        باشد، ما ميشده 
ايـم و   كه رازهـايي را آموختـه   دليل  اين  نه به ،توانيم شادمان باشيم مند است و مي ارزش

ايـم، قـوت    كه بـه مرزهـاي جهـان دسـت يافتـه       دليل  اين  ايم. بلكه به ايمن و قوي شده
  ).ibid.: 172( ها آن  هاي بشريت و داشته ةنام هم بهبلكه  ،فقط براي خودمان ايم؛ اما نه گرفته

 

  باور ةجغرافيا و مرزهاي شبك 2.3
 ةشـبك موقعيت جغرافيايي خاصي نيست و براي حفظ مرزهاي   جوگري منحصر بهو جست

مرزهاي جهان را درنورديد. عدم محدوديت مكاني در معيار  ةباور از باورهاي خطا، بايد هم
از آن كليفورد  ةشناسي مقال ترين نكاتي است كه اغلب در محتوا يكي از مهم» حدود بررسي«

بـردار   باور اغلـب محـدوديت   ةلئخصوص مس هاي فلسفي كليفورد در شود. نگره غفلت مي
  آورند. باور فراهم مي ةاي را براي درك مقتدران  نيستند و عرصه

معقول  ةزحمت شناخت نيندازد و براي رسيدن به گزار او عقيده دارد اگر كسي خود را به
. ازنظـر كليفـورد   شـد ، حقيقتـي عايـدش نخواهـد    كندجو و هويت جست اي بي در محدوده

  ).see Audi 1998( تواند مانع كشف حقيقت باشد هاي جغرافيايي سرزمين نمي ويژگي
شـود كـه    جوي حقيقت خـود سـبب مـي   و هاي تازه براي جست كشف مكان  رغبت به
اي را نيز به او تحميل  هاي تازه و البته اين تمايل رنج شوداي براي انسان آفريده  نيازهاي تازه

يابـد، حتـي    تر دست موهبت كوشش براي فهم بيش  به تواند ميخواهد كرد. اما درنهايت او 
  .شوددرستي نيز ن ةهيچ گزاركشف   اگر در اين مسير موفق به

  
  گري گزينش 3.3

ترين  اهميت دليل نبايد از بي  همين  خفته باشد. به ةترين گزار اهميت شايد حقيقت در دل بي
 ةكه در مرحلـ  تري است و آن اين له نيازمند گشايش مفهمومي بيشئها غافل شد. اين مس آن

نظـر   هايي را از كوچك كرد و گزارهخواسته  بررسي را خود ةاول انتخاب هرگز نبايد محدود
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شرايط درستي يـا   ةتواند كنار گذاشته شود كه هم درصورتي مي فقطگزاره  دور داشت. هر
  ).Feldman 2002: 68( شودآن احراز  ةنادرستي دربار

هـا   غيرعقالنـي گـزاره   ةتوان گفت كه كليفورد با هرگونه حـذف و اضـاف   كلي مي طور به
ل شده است. ازنظـر او  ئباورها قا ةحرمتي است كه او براي شبك دليل مخالف است و اين به

هـاي   اي در آن بايـد براسـاس اسـتدالل    باورها منزلت دارد و هرگونه حذف و اضافه ةشبك
چه وجود دارد  آن ةميان هم موظف خواهيم بود تا ازهمواره ما  بنابراينعقلي صورت گيرد. 

شخصـي و   يكـه بـا آرا   ايـن  دليـل  به ي را صرفاًا دست به انتخاب بزنيم و هرگز نبايد گزاره
  .كنيمواني ندارد حذف و تعديل خ  تمايالت ما هم

  
  زماني ةجوگري و محدودو جست 4.3

زماني خاصي نيسـت و   ةجوگري اين است كه محدود به بازو يكي ديگر از مصاديق جست
پاس نـدارد.  » استزمان گذشته «تواند حق فهم و كنكاش را با دليل واهي  هيچ انساني نمي

كه كشف حقيقت و حدود بررسي تابع هيچ زمان خاصي نيسـت بـه دو معناسـت: اول     اين
و اين مـاييم كـه بايـد بـاور      اند ها آميخته با حقيقت و دروغ زمان ةكه ازنظر كليفورد هم اين

  .(see Long 2008) خويش بيرون بكشيم ةدرست را از زمان
 ،ر ما باور درستي را در عصـر خـويش پيـدا كنـيم    معناي دوم اين قرينه آن است كه اگ

هـاي   ما نيز از زمـان كه  ، چنانهاي آينده نيز مشهود خواهد بود ها و عرصه ثير آن در زمانأت
مفهـوم زمـان در    بنـابراين يادگـار داريـم.     هباورهاي درست و غلط بسياري ب پيش از خود

خوبي مشهود اسـت كـه    و بهكليفورد داراي دو معناي كمي و كيفي است  »حدود بررسي«
كيد أت ،نبودن كشف حقيقت، كه همان معناي كيفي است مند وي بر معناي دوم مفهوم زمان

  تري داشته است. بيش
مشتركي است كـه از زمـاني بـه زمـان      ةتفكر ما سرماي ةو شيو ،هاي ما كلمات ما، تعلق

بهايي آن را  امانت گرانشكل  شود، دارايي است كه هر نسلي به ديگر منتقل و تكميل مي
ـ    داده شده و توسعه صورتي پيرايش گيرد و به در اختيار مي بعـد از خـود    ةشـده بـه زمان

  ).Cilifford 1901: 169( خشدب   مي

 

  داشت حقوق معرفتي انسان پاس .4
خـويش باورهـايش را    ةكشد كـه بـا اراد   مي تصوير انساني را به گرايي افراطي كليفورد اراده
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ساحت ذهن او وارد شده باشند، باز   غيرارادي به كند؛ حتي اگر اين باورها كامالً انتخاب مي
توان  در يك مفهوم كلي مي بنابراينگيرد.  ميپذيرش و طرد آن تصميم   دربارةاين اوست كه 

گيري و سـنجش   پي معرفتي و عقالني قابل ةكيد معيارهاي كليفورد فقط در دو حوزأگفت ت
هاي حيات  تبع آن بسياري از حوزه شناسي و به معرفت ةنديشيدن در حوزگونه ا اما اين .است

  اجتماعي چه رهاوردهايي خواهد داشت؟
و غيـور   ،معيارهاي كليفورد در پذيرش باور معيارهايي است كه انساني مصمم، شـكيبا 

كيـد وي بـر   أبندي كلـي ديـدگاه كليفـورد و ت    را مخاطب خويش قرار داده است. صورت
هـا بـودن و    دنبـال بهتـرين   شـود تـا همـواره بـه     معرفتي انسـان سـبب مـي   رعايت حقوق 

 ،بناي هويت معرفتـي انسـان   عنوان سنگ باوري مضاعف، به نشدن به دروغ و خوش راضي
  گيرد. نظر قرار مطمح
كافي استوار  ةكند كه باورهايمان را بر ادل الزام معرفتي ما همواره حكم مي ،ديگر سوي از
الوصفي دارد. اما اين ديدگاه با چند  خواني زايد رسالت فلسفي كليفورد همو اين مهم با  كنيم

  اي نظري و عملي مواجه است:ه   چالش عمده در حوزه
  
  داشت غفلت از پيش 1.4

الذهني است  انسان خالي كند پذيرش باورهاي درست دعوت مي  انساني كه كليفورد او را به
بيني ندارد. گويي نظـام اعتقـادي ايـن انسـان      حتي جهان ،كه دغدغه، آرمان، آرزو، هدف و

فرضـي   نحوي سامان يافته است كه او را در يك موضوع خالص و فارغ از هرگونه پـيش  به
خواهد نظام باورهاي خويش را با عقل متحـول   كند و از وي مي فهم و آگاهي دعوت مي  به

البالي  فارغ أن در شرايط عادي مبدتوا خوبي پيداست كه هرگز نمي عمل به ةكند. اما در حوز
  را مشخص كرد و مبناي معرفت خويش قرار داد.

كـردن   روسـت، فرامـوش   هايي كه ديـدگاه كليفـورد بـا آن روبـه     ترين چالش مهم يكي از
له را روشـن  ئخـوبي ايـن مسـ    بيني بتواند به جهان ةبيني هر فرد است. شايد اطالق كلم جهان

و  ،ها و حتي عوامل اجتماعي، فرهنگـي  ها، خلق ها، انگيزه احساس ةسازد كه هر فردي با هم
عنوان يك موجـود شـكل    نحوي او را به اين عوامل به ةكند و هم اي زندگي مي عقيدتي ويژه

هـايي درنظـر گرفتـه     گزينش چنين آدمـي مـالك   ةوقتي براي انتخاب و نحو بنابرايناند.  داده
اش  هـاي معرفتـي   ريـزي بنيـان   پـي  امـل در عوبايست از نقش مجموع اين  مي شود، قطعاً مي

  نبود.  غافل
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  در ايمان ديني يگ ابسندهن 2.4
رصـد   محتوايي بر ديدگاه كليفـورد در ايـن حـوزه قابـل     هاي ساختاري و ترين تحليل عمده

گيري معيارهـاي   دنبال اندازه ايمان ديني باز هم به ةكش معرفتي كليفورد در حوز است. خط
  دامان سنجش بياويزند.  تا باور ديني را هم براساس آن به ندپايه براي باور واقعاً

مـان مـا را از    كردن وظايف معرفتـي  زد ايمان ديني نيز كليفورد، دوباره با گوش ةدر حوز
  دارد. اش برحذر مي پذيرش هر باوري بدون درنظرگرفتن معيار ساخته و پرداخته

هـاي   موزهايمـان دينـي بـا    ةكليفـورد در حـوز   توان گفت ساختار معرفتـي  ت ميئجر به
  تر است. نقد و البته شناخت دقيق  خوبي قابل پالنتينگا در اين حوزه به

توجيـه و  « :گشـايد  گونه بـه روي مـا مـي    راه خويش را در اين موضوع اين پالنتينگا شاه
خـوب و  گرايانه شرط الزم تضمين نيست. توجيه چيـز   معناي درست كلمه توجيه وظيفه به

 .(Plantinga 1993: 45) »مندي است. اما براي تضمين نه الزم است و نه كافي ارزش

را  اي فلسفي با بيان دو اشكال عمده در ايـن حـوزه ديـدگاهي    واره پالنتينگا در طرح
كـالويني بـوده اسـت     ــ  آن آكوئينـاس  ةتـوان گفـت سـاختار اوليـ     د كه مـي كن مي تبيين

)Plantinga 2000: 170-173.(  باورهايي وجود و چون خودارجاعي مهمي همنقايص او با بيان 
مبناگرايان سنتي نيستند؛ توجيه باور را  الگوهاي از يك هيچ با قرين كه معرفتي ساختارهاي در

 ةالزمـ  منزلـة  ين بـاور را بـه  مكند. پالنتينگا تضـ  ساختار معرفتي خود فرد آغاز مي  با رجوع به
معناي كليفوردي را خطـاي هميشـگي در ايـن     توجيه آن به بنابراينو  كند معرفت معرفي مي
اي مربوط به وظيفه و الزام است و شـرط الزم   لهئكند. ازنظر وي توجيه مس عرصه قلمداد مي
گرايـي   كلـي مبنـا   طـور  اما معيارهاي كليفوردي و به ).Plantinga 1993: 5-29( و كافي تضمين

  يابند.  توفيقي دست  مهم به ةين دو شاخصساختن ا اند در منسجم سنتي هرگز نتوانسته
و كـالوين  اس ئينـ آكوطـرح    ن خـود بـه  كـرد  پالنتينگا با مقروض ،كه ذكر شد گونه همان

رود و براي نيل بـه   مي (sensusdivinitatis)سراغ وجود دروني حس خداشناسي  باره به اين در
خـدا   ةگيـر دربـار   ي و همـه سازي بر وجود نـوعي آگـاهي طبيعـ    يك معرفت ديني، با دليل

 ،استدالل كـه هرگـز   ،د و آن راكن باره را با چالش جدي مواجه مي اين درمعيارهاي كليفورد 
  .)Plantinga 2000: 177( نامد مي ديكتاتورمĤبانهدليل و  بلكه نوعي كالم بي

كنـد تـا    پالنتينگا از توجيه باورهاي دينـي تـالش مـي    ةگرايان برداشت هنجاري و وظيفه
كليفـورد   كه معيار كندمندي و صحت باور را نشان دهد و استدالل  بودن معيار ارزش ناقص

  .)142: 1381پايه نيست (پالنتينگا  جامع تمام باورهاي واقعاً
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اي بـراي فـرد تضـمين دارنـد كـه بـراي        گونه كند باورهاي ديني به استدالل مي بنابراين
 چون كليفـورد در دام  باورهاي ديني پالنتينگا هماند. در بحث  حصول معرفت كافي و وافي

كند كه از آن باورهـايي بـراي مـا     وعي نيروي مولد باور استقبال مين بلكه از ،افتد معيار نمي
 ازگونـه   هاي كليفورد را ايـن  بافته ةاو هم شرايط تضمين نيز دارند. شوند كه اتفاقاً متولد مي

  .داند مي امكان و معرفت طبيعي به خداوند را واجد سلدگ ميهم 
شناسـي   اين عرصه پديدارشناسي شـرايط معرفـت   گرايانه در پالنتينگا با رويكردي واقع

اين شـرايط   ةشناسي هم پديدار«داند.  گري مي شده را بسيار دشوار و نيازمند پژوهش اصالح
وجـود چنـين     توانم به جا مي قط دراينكار فراوان دارد. من ف  اين دست نياز به و شرايطي از

  .)61: همان» (شرايطي اشاره كنم
تـوان گفـت ازنظـر وي     باورهاي ديني مي ةحوز ساختار فكري پالنتينگا در  با عنايت به

 ي شاخص كليفـورد در أهرچند ر خوبي نشناخته است. كليفورد دستگاه معرفتي انسان را به
اين شـناخت   بنابراينصورت علني متضمن هيچ استداللي نيست و  توجيه باورهاي ديني به

اي در درون انسـان   گـا خـالق قـوه   نتوان ناميد. چراكه پالنتي دروني را شناختي فطري نيز مي
ديـدگاه   بنـابراين تواند باورهاي خداشناسي براي ما بسـازد و   براي شناخت خداست كه مي

  اسي جايگاه مناسبي ندارد.شن مقايسه با قد و قامت معرفت پالنتينگا در
جيمز نيز مفيد خواهد  ةانديش  هبراي نقد اين وجه از معيارهاي كليفورد رجوع كوتاهي ب

هـايي كـه پويـا،     گـزاره  ،را فراموش كرده اسـت » هاي بكر گزاره«بود. ازنظر جيمز، كليفورد 
وجـود خداونـد از   اي مثل  . گزاره(momentous) ندو حياتي و خطير ، (forced)ناپذير اجتناب

معقـول   نداشتن هيچ دليل و برهـاني نيـز كـامالً    فرضخدا حتي در   اين نوع است و باور به
  است و منافاتي با حقوق معرفتي انسان خداپرست ندارد.

كدام از دو طرف اين قضيه  كه دليل قطعي براي هيچ ،بودن يا نبودن خداوند ازنظر جيمز
سـبب   دارد كه هركس بخواهد اين حق را دارد كه بـه چنان اهميتي  ،توان ارائه كرد نمي

مانـدن و منتظـر    توانيم بـا شـكاك   وجود خداوند در زندگي خويش خطر نمايد. ما نمي
 )125 :1372بودن از موضوع طفره برويم (هيك  تر روشنايي بيش

خطاافتـادن هـم بسـيار مهـم و حيـاتي       جوي حقيقت حتي با خطر بهو ازنظر جيمز جست
حصـول   فيلسوفاني چون آكوئيناس نيز حقيقت را براسـاس ايمـان قابـل    ،بر جيمز است. عالوه

يابي اصـيل   گيري جيمز هم حقيقت مهم غافل شد كه آسان ةدانند. البته نبايد از ذكر اين نكت مي
  .(see James 1993) كند حاباي اوهام فراهم ميم   نيست و مدخل وسيعي را براي جوالن بي
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  )The Ethics of Belief( باور اخالق ةهايي از رسال بخش .5
  وظيفه براي تحقيق 1.5

اش را به دريا بفرستد.  خواهد كشتي مهاجرتي نظر بگيريد كه مي اي را در صاحب كشتي
چنـين   خوبي ساخته نشده است؛ و هـم  ابتدا نيز به داند كه كشتي قديمي است و از او مي

بارها به تعميرات نيـاز پيـدا كـرده اسـت.     هاي بسياري سفر كرده و  به درياها و سرزمين
سفر به دريا نباشد. اين ترديدها فكرش را به  ةگيرد كه مبادا كشتي آماد شك او را فرامي

كند شايد بهتر باشد كشتي را  كند؛ او با خودش فكر مي خود مشغول و او را ناراحت مي
هـاي   ر بـرايش هزينـه  طور كامل آن را آماده كند، حتي اگر اين كـا  تعميرات اساسي و به

هـاي آزاردهنـده    اين انديشـه  كه كشتي حركت كند، بر گزافي داشته باشد. اما پيش از آن
فائق آمد. او با خودش گفت اين كشتي سـفرهاي بسـياري را پشـت سـر گذاشـته و از      

سالمت عبور كرده است، پس دليلي ندارد از اين سفر هـم بـدون    هاي بسياري به طوفان
) توكل كرد، كه بعيد است از اين providenceرنگردد. او بر مشيت الهي (حادثه به خانه ب

جـوي  و دنبـال جسـت   بخت كه سرزمين آبـا و اجـدادي خـود را بـه     نگون ةهمه خانواد
كننـد محافظـت نكنـد. او از تمـامي افكـار       ي ديگـر تـرك مـي   يهاي بهتر در جا فرصت
ايـن    ي دست كشيد و بهكاري و صداقت سازندگان كشت اش درمورد درست گيرانه سخت

بخش رسيد كه كشتي او كامالً ايمن اسـت و مناسـب    ترتيب به باوري صادق و رضايت
كـرد كـه بنـدر را     كه قلبش روشن بود، كشتي را تماشا مي ؛ او درحالياستسفر دريايي 

كرد؛ و  كند و براي موفقيت مهاجران در خانة جديد غريبشان آرزوهاي نيك مي ترك مي
تي در وسط اقيانوس غرق شد خسارت آن را از شركت بيمه گرفت و هيچ كه كش زماني

  سخني نگفت.
ها بـر ذمـة    دربارة صاحب كشتي چه قضاوتي خواهيم كرد؟ مطمئناً گناه مرگ آن انسان

؛ امـا  اسـت  سـالمت كشـتي بـاور داشـته      خود اوست. بايد اذعان داشت كه او صادقانه بـه 
) نداشت با وجود right( كند، چراكه او حق او نميوجه كمكي به  هيچ بهصداقت در باورش 

) باشد. او باورش را نه ازسر تحقيقي صادقانه belief) بر آن باور (evidenceچنان شواهدي (
دست آورده بـود. هرچنـد درانتهـا او چنـان      و صبورانه، بلكه با كنارگذاشتن ترديدهايش به

جاكـه   ر از آن تصـور كنـد، امـا تـاآن    توانست چيزي غي دربارة كشتي اطمينان داشت كه نمي
آن  درقبـال داد، بايـد   اي قـرار  ـ ذهني خودش را در چنان وضعيت فكري ةآگاهانه و با اراد

  ) باشد.responsibleپذير ( ليتئومس
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 ،كلي معيوب و ناسـالم نبـوده   فرض كنيد كشتي به ؛اجازه دهيد مثال را كمي تغيير دهيم
آن پشت سر گذاشته است. آيا  از پسسالمت طي كرده، و سفرهاي بسياري را  سفر خود را به

بار رخ داد، بـراي هميشـه يـا      كاهد؟ نه. وقتي عملي يك اين موضوع از گناه صاحب آن مي
تواند درستي يا نادرسـتي   درست است يا نادرست؛ نتايج تصادفي خوب يا بد آن عمل نمي

يست، بلكه صرفاً گناه او براي ديگـران آشـكار نشـده    گناه ن آن را تغيير دهد. اين شخص بي
نـه محتـواي آن، نـه     ،بـاور اسـت   أاست. پرسش از درستي يا نادرستي عمل پرسش از منش

؛ پرسش اين نيست كـه آيـا   است دست آورده كه چگونه آن را به ، بلكه ايناست چه بوده آن
ست كه آيا شخص حـق  يا نادرست، بلكه پرسش اين ا است كار درآمده آن عمل درست از

  چنان باوري را براساس چنان قرائني داشته است يا خير.
كه نه آموزة گناه نخستين  اند نظر بگيريد كه برخي از ساكنانش پيرو ديني اي را در جزيره

)the doctrine of original sinدهد و نه عـذاب ابـدي (   ) را تعليم ميeternal punishment .را (
هـاي نـاروا و نادرسـتي بـراي تعلـيم       پيـروان ايـن ديـن از روش    رفت كـه  اين گمان مي

 يكنند. اينان مـتهم بودنـد قـوانين كشـور را طـور      هاي خود به كودكان استفاده مي آموزه
كننـد، و   شان خارج مي كنند كه كودكان را از مراقبت سرپرستان واقعي و قانوني تفسير مي

كنند. شماري از مـردم   داري مي ايانشان نگهو دور از دوستان و آشنربايند  ميحتي آنان را 
ها اتهامات سنگيني عليـه   انجمني تشكيل دادند تا جامعه را در اين مورد تحريك كنند. آن

رتبه و متشخص اعـالم داشـتند و بـا تمـام قـوا كوشـيدند تـا مـانع ايـن           شهروندان عالي
سيوني براي يكردند، كم پا  هجنجالي كه ب سبب ههايشان شوند. ب شهروندان در اعمال روش

دقـت درمـورد تمـام     سيون بهيكه كم تحقيق دربارة اين موضوع تشكيل شد؛ اما پس از آن
دست آورد تحقيق كرد، مشخص شد اتهامات وارده نادرسـت   توانست به كه مي شواهدي

زده بـود،   ) اتهـام insufficient evidenceتنها اين انجمن برپاية شـواهد ناكـافي (   اند. نه بوده
گنـاهي ايـن    شـواهد بـي   ،دادنـد   اين انجمن تحقيقي منصفانه انجام مـي  يبلكه اگر اعضا

تنهـا بـه    يابي بود. پس از اين رسـوايي سـاكنان جزيـره نـه     دست راحتي قابل بهشهروندان 
نگريسـتند، بلكـه ديگـر     چشم اشخاصي كه قضاوتشان اشتباه است مـي  انجمن به ياعضا

روي  از«چراكـه هرچنـد ايشـان صـادقانه و     ؛ دانسـتند  ميهاي شريفي نيز ن ايشان را انسان
ها حق نداشتند برپايـة چنـان    به اتهاماتي كه وارد كرده بودند باور داشتند، اما آن» وجدان

كـه ازسـر تحقيقـي صـادقانه و      جـاي آن  هها، ب شواهدي باور داشته باشند. اعتقاد عميق آن
) و prejudiceداوري ( به صداي پـيش سپردن  صبورانه حاصل شده باشد، به ناروا از گوش

  ت گرفته بود.ئاحساس نش
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نـد،  ا شرايطي كه ديگر امور مانند سابق در ؛اجازه دهيد اين مثال را نيز اندكي تغيير دهيم
كند. آيا اين امر تفـاوتي در   كاري متهمان را واقعاً اثبات مي تر گناه فرض كنيد تحقيقات دقيق

له اين نيست كـه بـاور   ئكند؟ مشخصاً خير؛ مس زنندگان ايجاد مي انجمن اتهام يقصور اعضا
له آن است كه اين باور برمبناي اشتباهي پذيرفتـه  ئيا نه، بلكه مس است ها صحت داشته آن

 بينيد كه اين اتفاقات شما مي ةپس از هم«گويند،  انجمن مي يشده است. بدون شك اعضا
شـوند،   باورممكن است كه در اين شرايط  .»به ما اعتماد كنيدپس  اين ازما بر حقيم؛ شايد 

گناه نيستند، بلكه صـرفاً گنـاه او    شوند. ايشان بي هاي شريفي نمي گذر انسان اما از اين ره
براي ديگران آشكار نشده است. اگر هركدام از ايشـان خـودش را در محكمـة وجـدان     

)in foroconscientiae (Latin): before the tribunal of conscience   بيازمايد، خواهـد دانسـت (
، براساس چنان شواهدي بـاوري را برگزيـده و آن را پـرورش    است كه حق نداشته درحالي

  خواهد دانست كه كار اشتباهي انجام داده است. هنتيجدر؛ و است داده
 شـده  چه درمورد آن حكمي صـادر  ها آن اما ممكن است گفته شود در هردوي اين مثال

 من كامالً بـه «تواند بگويد،  بر آن است. صاحب كشتي مي باور نيست، بلكه فعل مبتني است
كه زندگي اين تعداد انسان  كنم پيش از آن ام يقين دارم، اما بازهم احساس مي سالمت كشتي 

انجمـن گفـت،    يتوان بـه اعضـا   چنين مي هم .»را به آن بسپارم موظف به آزمايشش هستم
كه داليـل هـر دو    داليل خود و درستي اعتقادتان مطمئن باشيد، تازماني صحت به حتي اگر«

شخصـيت افـراد    بـه  توانيـد  ايد، نمي سوي قضيه را درنهايت دقت و حوصله بررسي نكرده
  .»كنيدحمله 

اين طرز نگـاه بـه موضـوع     ،چه خواهد آمد چنان ،نخست، اجازه دهيد تصديق كنيم كه
) است؛ درست اسـت چراكـه   necessary) و ضروري (right[تفكيك فعل از باور]، درست (

توانـد   صـورت ديگـري نمـي    كه باور شخص چنان محكم اسـت كـه وي بـه    حتي هنگامي
نهـادي آن بـاور دارد، و بنـابراين     چنان حق انتخابي براي عمل به فعل پـيش  شد، او همينديب

مباني قوي اعتقـاد خـود بگريـزد؛     دربارة) duty of investigatingتواند از وظيفة تحقيق ( نمي
چراكه كساني كه هنوز توانايي كنترل احساسات و افكار خـود را   ،ضروري است اين وظيفه

  افعالشان طرحي روشن داشته باشند. ةبايد دربار ندارند
شود كه اين ضرورت  [تفكيك فعل از باور] روشن مي انگاشتن اين فرض اما با ضروري

زيـرا   ؛) ما براي تكميل آن موردنياز اسـت previous judgmentكافي نيست، و حكم پيشين (
) condemnآيد جدا كرد تـا يكـي را بـدون طـرد (     توان باور را از عملي كه ازپي آن مي نمي

له داشـته باشـد، يـا    ئديگري طرد كرد. هيچ شخصي كه باور محكمي به يكي از جهات مس
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له را بـا چنـين   ئتواند آن مس اشد، نميله باور داشته بئحتي بخواهد كه به يكي از جهات مس
طرفـي اسـت؛    كه گويي واقعاً در شك و بـي  چنان كند،جانبه بررسي  گونه همه انصاف و اين

 هوجود باوري كه برمبناي تحقيقي منصفانه نيست مناسب فرد براي انجام اين وظيف ،بنابراين
  ضروري نيست.

ر اعمـالي كـه مرتكـب    دگونه نيست كه حقيقتاً بـاور شـخص تـأثيري     اين صورتهر به
كنـد بـاور    چه وي را وادار به انجام كاري مي شود نداشته باشد. شخصي كه حقيقتاً به آن مي

)، درواقـع آن  lust after itانجام آن است ( ةكند كه گويي تشن دارد به آن فعل طوري نگاه مي
براي  ،زمان در فعل مشهودي تحقق نيابد . اگر باوري همپيش در قلبش انجام داده است ازرا 

 ةبـاور بخشـي از مجموعـ    سـنخ آمد. ايـن  كار خواهد  ه) افعال در آينده بguidanceهدايت (
كنند،  سازد كه نقش رابط بين احساس و عمل را در تمام زندگي ما ايفا مي را برمي باورهايي

توان از  نمي است  تنيده ) و درهمorganizedه (يافت چنين نظام كه اين را و هيچ بخشي از چيزي
كنـد. هـر بـاور     آن جدا كرد، اما با ورود هر باور جديدي ساختار كل اين مجموعه تغيير مي

نظر آيد، درحقيقـت   ) بهfragmentary) و نامربوط (triflingپاافتاده ( واقعي هرقدر هم كه پيش
تر باورهاي مشابه آن آماده، باورهاي  بيش گونه باورها ما را براي پذيرش بااهميت است؛ اين

كند و شـايد روزي در فعلـي ظهـور و     مي تضعيفرا ن را تأييد، و ديگر باورها يمشابه پيش
  بروز يابد، و براي هميشه نشان خود را بر شخصيت ما بگذارد.

) نيست كه privateامري خصوصي ( ورتهرص دركدام از باورهاي انسان  هيچ ،عالوه به
) جـاري  generalconceptionمفـاهيم عـام (   كمك بهصرفاً به خود او مربوط باشد. زندگي ما 

. الفاظ، شود ي ميبر راهاند  جامعه براي اهداف اجتماعي تدارك ديده شده ازسوياموري كه 
) ما هستند common propertyي مشترك (يو حاالت انديشة ما دارا ،يندهاافر ،عبارات، اشكال

)؛ ميراثـي كـه هـر    perfected( يابند و تكامل مي گيرند مي  ه از عصري به عصر ديگر شكلك
دست نسل بعد بسپارد، اما  برد تا به ارث مي بهبها و امانتي مقدس  اي گران مثابة وديعه نسلي به

) و enlargedتـر (  هاي مخـتص آن نسـل فربـه    كه با برخي نشانه بلكه درحالي ،نه بدون تغيير
تمام باورهاي مردمي كه ذيـل  در ) شده است. خوب يا بد در اين ميراث purifiedتر ( آراسته

وليتي سنگين اسـت كـه بايـد    ئگويند تنيده شده است. اين امتيازي خطير و مس آن سخن مي
  جهاني را بسازيم كه آيندگان در آن زندگي خواهند كرد.

دادن بـه آن   وپر داليل ناكافي، يا بالاين مالحظه شد، باور برمبناي  از در دو مثالي كه پيش
وسيلة سركوب شك و ترديدها و اجتناب از تحقيق و بررسي اشتباه دانسته شد. دليل اين  هب

ها باوري كه متعلـق بـه    دوي اين مثال هردليل كه در   اين  رس نيست؛ به حكم دور از دست
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چ بـاوري نيسـت كـه،    جاكـه هـي   يك شخص بود تأثير مهمي بر افراد ديگر داشت. اما ازآن
واقع اهميتي در سرنوشت  نام، به اهميت باشد و شخص معتقد به آن گم هرچند كوچك و بي

تمـام    كـه حكـم خـود را بـه     نگذارد، گريزي نداريم مگرآن اوبشر نداشته باشد و تأثيري بر 
شـود، و   ارادي ما مـي  هاي تصميمكه موجب است اي  باورها بسط دهيم. باور آن توان ويژه

نه ( متعلق به ماست ؛دهد فعاليت منسجم پيوند مي راستاي درمام انرژي متراكم وجود ما را ت
تجربـة  كمـك   بهكه  است درستي براساس حقايقي ساخته شده ؛ و به)بلكه بشريت ،خود ما

هـاي آزادانـه و شـجاعانه     اند، و زير فشار پرسـش  فرسا شكل گرفته طوالني و رنجي طاقت
ـ   ها مي است. پس، اين باور به ياري انسانچنان برجاي مانده  هم ديگـر پيونـد    يـك  اآيد تـا ب

دهد. اين باور تا زماني  ) بشري قوت و جهت ميcommon actionبيابند، و به فعل مشترك (
) و unprovedنشـده (  اثبـات هـايي تعلـق نگيـرد كـه      شـود كـه بـه گـزاره     محترم شمرده مي

تسكين و خوشايند شخصيِ فرد معتقـد بـه آن باشـند؛ و     ةاند تا ماي پرسش رها شده غيرقابل
زندگي ما اضافه كنند، و سراب درخشاني  ةبدين وسيله شكوهي پرزرق و برق به مسير ساد

ازطريـق   ،هـاي مشـترك بشـر را    فراسوي آن نشان دهنـد؛ يـا حتـي بـا ايـن كـار مصـيبت       
انحطـاط    كند، بلكه به اندوه مي نها ما را مجاز به غم وت   ) كه نهself-deceptionاي ( خودفريبي

)cast downمحبـت   ةسپارد. در اين مورد كسي شايسـت  دست فراموشي مي كشاند، به ) نيز مي
بينانه مراقب خلوص ايمانش باشد، تا مبادا هيچ زماني  نوعان خود است كه با دقت باريك هم

  ز نتوان آن را پاك كرد.دار شود كه هرگ ارزشي اتكا داشته باشد و چنان لكه باورش بر امر بي
مردان، فيلسوفان يا شاعران نيستند كـه چنـين وظيفـة     اين تنها رهبران مردم، مانند دولت

روسـتا   ةبشريت دارند. هر مرد روستايي كه در ميخان درقبالرا ) bounden dutyاي ( اخالقي
خرافـات   يبقـا  نابودي يـا  دنبال تواند به آورد مي جمالت آرام و نامرتبط خود را بر زبان مي

شـود. همسـر    ) مـي clog) او تحميـل ( race) باشد كه بـر نـژاد (  fatal superstitionsمهلكي (
جامعه را به افراد تواند باورهايي را به فرزندانش منتقل كند كه  ور مي كوش يك پيشه سخت
نـامي موقعيـت فـرد     گسيخته كند. نه سادگي ذهـن و نـه گـم     هم ديگر پيوند دهد يا از يك
چه بدان باور  ) درمورد پرسش از تمامي آنthe universal dutyجهاني ( ةتواند مانع وظيف نمي

  داريم باشد.
كار بسيار مشكلي است و شـك حاصـل از آن اغلـب امـر      هدرست است كه اين وظيف

كنيم مطمئن و به دور از هر خطـري   كه فكر مي  ناخوشايندي است. اين شك درست جايي
)safeچيز را درمورد هرچيزي بدانيم كه همه كند. براي آن ا تنها و ناتوان رها مي) هستيم ما ر، 

دانيم كه چه  كه دقيقاً مي بايد بدانيم كه در هر شرايطي چگونه با آن برخورد كنيم. ما هنگامي
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كـه راه خـود را گـم     زمـاني  بـه  نسـبت داريم تري  و آرامش بيش خشنوديكنيم احساس  مي
چيـز را   ايم كه خودمان همه سپاريم. اگر مفروض داشته ه كدامين سو رهدانيم ب ايم و نمي كرده

دانيم و قابليت آن را داريم كه فعلي را انجام دهيم كه كامالً مناسب آن  درمورد هرچيزي مي
خواهيم بفهميم واقعاً [درمورد آن چيـز] ناآگـاه و [درمـورد انجـام فعـل]       است، طبيعتاً نمي

اگـر واقعـاً چيـزي بتـوان      ،ازابتدا تالش كنيم تا آن چيز را بيـاموزيم ناتوانيم، كه بايد مجدداً 
ها را به بـاور   م در حس دانايي است كه انساننضمدرمورد آن آموخت. اين احساس قدرت 

  هراساند. دارد و از شك مي وامي
بـر آن بـاوري     اين احساس قدرت زماني باالترين و برترين قدرت است كه باور متكي

 ايـن  چراكـه در  ؛راه تحقيق و بررسي حاصل شده باشـد  ازاي  نحو منصفانه بهصادق باشد و 
ي مشـتركي اسـت كـه    يـ درستي احساس خواهيم كـرد آن بـاور دارا   صورت است كه ما به 

تـوانيم خشـنود    طوركه براي ما خوب است براي ديگران نيز خوب است. پس ما مـي  همان
تـر   مندتر و ايمن ها قدرت آن كمك بهام كه  تهاسراري را آموخ» من«كه  دليلباشيم، نه به اين 

تـر   ايـم؛ و مـا قـوي    تري بر جهان يافته تسلط بيش» ها ما انسان«كه  دليلاين  بهام، بلكه  شده
تر  نام بشريت و قدرت آن است كه قوي خودمان، بلكه به دليل كارهاي هخواهيم شد، اما نه ب

في پذيرفته شده باشند، خشنودي ناشـي از آن  خواهيم شد. اما اگر باورها برمبناي داليل ناكا
احساس قدرتي كه درواقع مـا   يوسيلة اعطا هفقط به اين دليل كه ب ) است؛ نهstolenتصنعي (

دهد، بلكه اين خشنودي از آن جهت كه تقلب در سـرپيچي از   واجد آن نيستيم فريبمان مي
ما را موظـف بـه محـافظ     اي كه وظيفه ؛) استsinfuبرخطا ( استبشريت  درقبالوظيفة ما 

كـه  (طوركه از خودمـان درمقابـل طـاعون     كند، درست همان خودمان از چنين باورهايي مي
 )مدت كوتاهي بر بدن ما چيره شود و سپس بـه تمـام شـهر سـرايت كنـد      ممكن است در

اي  اي ممكن است در سر كسي باشد كه براي رسيدن بـه ثمـره   كنيم. چه انديشه مراقبت مي
  شيرين عمداً خطر ابتال به طاعون را بر خانواده و همسايگانش تحميل كند؟

در مواردي از اين قبيل، فقط احتمال خطر نيست كـه بايـد موردتوجـه قـرار گيـرد؛      
دهد، هر زمان كه مرتكب آن شوند  ن رخ ميچه پس از آ چراكه يك فعل بد، فارغ از آن

ارزش باور بياوريم، توانايي تسـلط   داليل بي ما به خودمان اجازه دهيم به هرگاهبد است. 
و سنجش منصفانه داليـل   ،)judicially)، قضاوت (doubting)، شك (self-controlخود ( بر
)fairly weighing evidenceكافي از حفـظ و   حد مة ما بهايم. ه ) را در خودمان تضعيف كرده

بـريم، و   رنج مـي  آيند ها مي حمايت از باورهاي نادرست و افعال اشتباه مهلكي كه درپي آن
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رشد و گسترش  ،است شده  كه مقبول واقع ،شود كه يكي از اين باورها شر زماني متولد مي
) بقـا  credulous(نمايد كه ويژگي زودباوري  تر هنگامي رخ مي تر و وسيع يابد. اما شر بزرگ

) unworthy reasons( ارزش كه عـادت بـاور برمبنـاي داليـل بـي      ، زمانيشوديابد و حمايت 
شود. اگر من پول شخصي را سرقت كنم، شايد با صـرف ايـن    و تثبيت مي يابد ميپرورش 
اي به او نرسد؛ ممكن است او احساس نقصان نكند، يا شايد مـانع   ي هيچ صدمهيانتقال دارا

شـرافتي چنـين    توانم با اين بـي  آن شود كه او آن پول را درجاي اشتباهي خرج كند. اما نمي
دادن  زنـد ازدسـت   چه به جامعه صدمه مـي  بشريت مرتكب شوم. آن درقبالاشتباه بزرگي را 

ترتيب است كه اين كار جامعه   اين  آن براي سارقان است؛ بهشدن  ي نيست، بلكه مأمنيدارا
است كه ما نبايد شرّي را كه نتيجة خـوبي درپـي دارد مرتكـب     دليلكند. به اين  را نابود مي

ايـم و از   شويم؛ چراكه درهرصورت اين شر بزرگ رخ خواهد داد كه ما شرّي مرتكب شده
شيوه، اگـر مـن بـه خـودم اجـازه دهـم بـه         ايم. به همين كردهف عيتضاين طريق جامعه را 

بزرگـي نـزنم؛    ةصرف باور صـدم  بههرچيزي كه داليل كافي بر آن ندارم باور بياورم، شايد 
دست نياورم كـه   كلي صحيح باشد، يا شايد هرگز فرصت آن را به طور بهحتي شايد آن باور 

افتي چنين اشـتباه بزرگـي را   شر توانم با اين بي آن را در افعال بيروني بروز دهم. اما من نمي
كند صرفاً اين نيست كه شـايد   بشريت مرتكب شوم. خطري كه جامعه را تهديد مي درقبال

خطـر آن اسـت كـه     ،سـت اقدر كفايت بزرگ  بهه همين امر گرچبه امور اشتباه باور بياورد، 
دسـت   هـا را از  شرافتي برود و عادت آزمون امور و تحقيـق درمـورد آن   سمت بي جامعه به

  بازخواهد گشت. )savageryصورت جامعه به توحش ( بدهد؛ چراكه دراين
پرورانـدن ويژگـي    بـه  شـود منحصـر   شرافتي در انسان ايجاد مـي  اي كه با اين بي صدمه

شود. خواست هميشگي  زودباوري در ديگران، و درپي آن حمايت از باورهاي نادرست نمي
يجاد ايـن خواسـت هميشـگي در ديگـران بـراي      چه بدان باور دارم به ا براي مراقبت از آن

هـا هنگـامي حقيقـت را بـه      شود. انسـان  مي منجر گويند چه به من مي مراقبت از صحت آن
گويند كه هركدام حقيقت را در ذهن خود و ديگران ستايش كنند؛ امـا چگونـه    ديگر مي يك

 ؟تفـاوتم  بـي  بـه آن كه مـن خـودم    درحالي ،دوست من حقيقت را در ذهن من ستايش كند
ها بـاور داشـته    خواهد به آن فقط به اين دليل كه دلم مي ،كه من به چيزهايي باور دارم زماني

كه آن چيزها راحت و خوشايندند؟ آيـا او نخواهـد آموخـت كـه وقتـي       اين دليل  هباشم، و ب
در چنـين شـرايطي اطـراف خـودم را      1؟»صلح«صلحي در كار نيست بر سر من فرياد بزند 

فضاي متراكمي از اشتباه و رياكاري خواهم كرد، و ناگزير به زندگي در آن خواهم آكنده از 
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هاي  رين و دروغيتوهمات شيايي ؤر ةاهميتي باشد كه در قلع بود. شايد براي من موضوع كم
 ةپذير باشم؛ امـا بـراي بشـريت موضـوع بسـيار مهمـي اسـت كـه همسـايگانم را آمـاد           دل

؛ او در آغـوش همـين   اسـت گـو و متقلـب    باور پدر دروغام. انسان زود خوردن كرده فريب
 ،گو و متقلب شـود. بنـابراين   زيد، و اصالً جاي تعجب ندارد اگر چنان دروغ اش مي خانواده

كنـد امـا در يـك     اند كه شخصي كه تمام قوانين را رعايت مـي  هم بسته   وظايف ما چنان به
  كار است. طور كلي گناه كند، به لحظه از آن تخطي مي

 هر براي و ،ييهرجا شرايطي، هر در ناكافي، داليل مبنايبر به هرچيزيكه باور  نتيجه آن
  .است نادرست شخصي

 كـه  اسـت  پذيرفتـه  بعدها يا آموخته كودكي در را باوري كه بگيريد نظر را درشخصي 
 يـا  كنـد  مـي  سـركوب  كنـد  مـي  بروز آن درمورد ذهنش در كه را ترديدهايي و شك تمامي

 كشد مي بحث كه باورش را به يمعاشرت با افراد ياها  كتاب ةمطالع از تعمداً نهد مي كناري به
 بـدون  آسـاني  بـه  نتـوان  كـه  را هـايي  پرسـش  و كنـد،  مـي  اجتنـاب  دهد، مي قرار پرسش يا
انگـارد؛   ) مـي impiousمخـالف مقدسـات (   و خداناشناسـانه  داد پاسـخ  باور آن ريختن هم به

 بزرگ دربرابر بشريت است.زندگي چنين انساني گناهي 

  
  رييگ نتيجه .6

 شـده  استنتاج تجربه از كه كنيم باور رود مي مان تجربه وراي به را چه آن توانيم مي وقتي فقط
  .دانيم مي كه است چيزي همانند دانيم نمي چه آن كه فرض اين با ،باشد

براي حمايـت از  هاي شخص ديگر را باور كنيم كه مبناي معقولي  توانيم گزاره وقتي مي
كـه   گويد آگاه است و اين اين نكته وجود داشته باشد كه او به موضوعي كه از آن سخن مي

  آورد كه بدان آگاهي دارد. جا بر زبان مي او حقيقت را تا آن
در همة مواقع باوركردن چيزي برمبناي داليـل ناكـافي اشـتباه اسـت و وقتـي ترديـد و       

  باوركردن بدتر از گستاخي است.جا  تحقيق گستاخي است، در آن
كليفورد دو تأثير بنيادين را در حوزة توجيه باورهـاي دينـي برجـاي     باور اخالق ةرسال

مبناگرايان سـامان   ازتوجيه شكل داد و گسستي را  كه رويكرد ابداعي را در نخست آن :نهاد
  سان تلقي كرد. يك سازي مدللكه توجيه را با  دوم آن ؛بخشيد

وي ارائة دليل قلمـداد شـد، ديـدگاهي كـه از همـان ابتـدا        ةتوجيه در انديشتنها معيار 
  موردالتفات و نقد قرار گرفت.
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حاضـر بنيـان    ةهـا بـود. در دور   جـزء نخسـتين واكـنش    بـاور  بـه  معطـوف  اراده ةرسال
ديدگاه كليفورد بـود   ةواسط به نقد رويكرد كليفورد استوار شد. بر الوينيسمشناسي ك معرفت
  نقد درآمد. ةداورانه به بوت رويكردهاي ارزش ةمرجعيت انكار شد و هم ةكه نظري

توجيه باورها معطوف به پاسـخ بـه    معاصر در ةها در دور ها و مواجهه بسياري از تالش
  ها و نقدهاي نيرومندي ظهور كرد. و چالش شد باور اخالق ةگرايي و رسال ديدگاه دليل
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