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باير عقالوی؛ وقذ کتاب ايمان ي عقل
قاسنپَرحسي 

چکیذٌ
نظشیه عقالنیت یکی اص سهیبفتهبی مهم و ثنیبدین دس تابسی فسؼا ه دیان ؿا شد
میؿود .منبقـه عقل و ای بن ،تبسی ًاوننی داسد ،اماب دفابز اص عقالنیات دس دوس
ػسٌه ای بنگشایی دس مؼیطیت دس وهع خذیذ ،سویکشدی مؤثش و پش اه یت اػات.
ػویین ثشن ثب تذوین اثشی نیشومنذ ثب عنوان ای بن و عقل کوؿیذ تب اه یت سهیبفات
عقالنی ثه ثبوسهب و گضاس هبی دینی سا خبن تبص ای ثخـذ.
ػویین ثشن دس ای بن و عقل تالؽ کشد تب اص نظشیه عقالنیت ثبوس ،تجیاین دوثابس ای
فشاهم ػبصد و الهیبت ًجیعی سا موسد ثبصخوانی قشاس دهذ .این اثش که ػومین نوؿاهه
ػویین ثشن دس مد وعه ػهگبنه خذاثبوسی اػات ،اه یات عقالنای ثابوس دینای سا
ثهنطوی خبف نـبن داد اػت و نقؾ ثنیبدین عقال دس توخیاه معشفهای ثبوسهابی
دینی سا موسد اله بت قشاس میدهذ.
پشػؾ اكسی ػویین ثشن دس این اثش این اػت که ای بن و ثبوس دینی سا زگونه ثبیاذ
توخیه کشد و ثب زه ػنخی اص ادله عقسی می تاوان ثابوس سا ماذلل ػابخت دس ایان
نوؿهبس ه ن ثشسػی ویظگیهبی کهبة ای بن و عقل ،کوؿؾ خواهذ ؿذ تب اه یت
توخیه عقسی ثبوسهبی دینی نضد ػویین ثشن موسد ثشسػی و نقذ قشاس گیشد.
کلیذياژٌَا 4ػویین ثشن ،ادله عقسی ،کهبة ای بن و عقل ،توخیه ثشهابنی ،ثبوسهابی
دینی.

.1مقذمٍ
سیسبسد ػاویینثاشن ( )1939فیسؼاو دیان ثشیهبنیابیی و اػاهبد دانـاگب رکؼا وسد اص
مه کشان ثشخؼهه معبكش و مذافع الهیبت ًجیعی (نه ثب سویکشد قیبػای ثسکاه ثاب مـاشة
دانـیبس و عوو هیئتعس ی فسؼ ه دانـگب عالمه ًجبًجبیی.
تبسی دسیبفت ،1397/4/12:تبسی پزیشؽ1397/7/1 :

ghasemepurhasan@gmail.com
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اػهقشاء) اػت .ػویینثشن انذیـ نذی خذاثبوس اػت که ًی ثیؾ اص پانح دهاه فعبلیات
عس ی دس رثبس گونبگونی کوؿیذ اػت تب مؼئسهی امکبن ثبوس ثه خاذا سا ماوسد کنکابؽ
نظشی قشاس داد و سا هبی مندش ثه اثجبت یب انکبس وخود او سا ثهؿیو ای فسؼا ی اسصیابثی
کنذ.
ػویین ثشن دس ػبل  1963دس دانـگب هبل مذسع فسؼ ه ؿذ.ع ذ کابس او دس ناه ػابل
ثعذ مشثوى ثه فسؼ ه عسم ثود ثب این اعهقبد که یک نظاب مهابفیضیکی دسػات و كاطیص
،ه سون نظب الهیبتی مؼیطی،می ثبػت مجهنی ثش یبفهه هبی عس ی ثبؿذ.نخؼاهین کهابة
او دس ػبل  1968ثب عنوان مکبن و صمبن ثب اسئاه گضاسؿای اص مبهیات و زیؼاهی صمابن و
مکبن و ثب ت لیل یبفهه هبی نگش نؼجیت و کیهبن ؿنبػی منهـاش ؿاذ .اثاش مهام ثعاذی
او،مقذمه ای ثش نظشیه ی تبییذ ثود که دس رن ثب اػه بد اص ضؼبة اضه بنت ثاه كاوست
ثنذی این مٌست که زه زیض می توانذ دلیل ثش زه زیض دیگش ثبؿذ پشداخت.استقبء او ثاه
مشتجه اػهبدی دس دانـگب کیل دس  1972مقبسن ثب ت شکض عس ی وی ثش فسؼا ه دیان ؿاذ
که تب ان صمبن دس ان صمینه تنهب یک کهبة کوزک ثنب م هاو معداض ( )1970ثاه زابح
سػبنذ ثود.دس ًول دواصد ػبل ثعذ مد وعه ػه گبنه ی کهبة هبی معاشو خاود دس
فسؼ ه خذاثبوسی یعنی:انؼدب خذاثبوسی توضیذی(،)1977وخود خذا(،)1979وای ابن و
عقل( )1981سا منهـش کشد .وی دس کهبة وخود خذا ثه دنجبل پبیه گزاسی مدذد انهیبت
ًجیعی ثب تذاسک ضؼبة اضه بنت اص ویظگی هابی ع اومی خهابن ثاه وخاود خذاوناذ
اػهذنل می کنذ.مؼبله استجبى رهن و ثذن ػسؼه ػخنشانی هبی او ثاب ناب «گی اوسد» دس
ًول ػبل هبی 1982تب  1984اػت.این ثطث هب دس اغبص ثب عنوان هویات ؿخلای (ثاب
ه کبسی ػیذنی ؿومبخش دس ػبل )1984و ػپغ ثاه ؿاکل کبمال تاشی ثاب ناب تکبمال
سوش( )1986ثه صیوس ًجع رساػهه ؿاذ .دس ػابل  1985مقاب اػاهبد م هابص فسؼا ه دیان
مؼیطی دس دانـگب رکؼ وسد ثه وی اعٌبء ؿذ و ثه دنجبل رن ،رثبسؽ سا ثش معنب و توخیه
روص هاابی مؼاایطیت ت شکااض ثخـاایذ و کهاابة هاابی مؼاائولیت و ک اابس (،)1989
انکـب ( ،)1992خذای مؼیطی( ،)1994و مـیت و مؼبله ؿش( )1994سا نوؿات.کهابة
دیگش او توخیه معشفهی اػت( )2001که دس ان ثه ثشسػی رن زه که توخیه یاک ثابوس سا
ؿکل می دهذ پشداخهه اػت.وی ه سنین کهبة سػاهبخیض خاذای مدؼام( )2003سا ثاب
ثهش خؼهن اص ت ب رثبس پیـین خود نوؿت.
نظشیه عقالنیت ثبوس گشزه ثخـی اص کهبة ای بن و عقل ( )Faith and Reasonاػات اماب مه هاشین
ثخؾ کهبة ثود و اػبع دیذگب ػویین ثشن سا دس معشفت ؿنبػی دینای ؿاکل مایدهاذ.ایان نوؿاهه
ػومین کهبة اص ػهگبنهی مـهوس این نویؼنذ سا دسثشمایگیاشد ( دو اثاش دیگاش ثاه تشتیات ػابصگبسی
خاذاثبوسی( )The Coherence of Theismو وخاود خاذا( )The Existence of Godمایثبؿانذ).
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هشػه این اثشدس ساػهبی دفبز اص ثشاهین فسؼ ی ثش وخود خذا اػت .رساء او اص دو خهت اكسی موسد نقذ
و اسصیبثی قشاس گشفههانذ :نخؼت اص ػوی خذاثبوسان و دو اص ػاوی خاذانبثبوسان .خاذاثبوسان ثایؾ اص
هشزیض ثه سویکشد خبف اػهقشایی وی دس دفبز اص خذاثبوسی ت بیل نـبن داد انذ.ایان سویکاشد ثناوعی
ثبصخوانی و واػبصی الهیبت ًجیعی ثود و وخه مذافعه گشوانه داسد ..یکی اص مهمتشین منهقاذان او خابن
هیک اػت که دس" اػهعبس ی خذای مهدؼذ" فلسی سا ثه دیذگب ػویینثشن اخهلابف داد اػات .ثاب
این ضبل خذاثبوسان زون پسنهینگب و نیض اص خ سه خودِ خبن هیک دس اثش دیگشؽ ؿیو و پبیههبی فسؼ ی
اػهذنل کسی ػویینثشن سا هم نقذ کشد انذ .مد وعهی دیذگب هبی نقبدانه ثه نظشیهی ػویینثشن سا می-
توان دس مد وعهی انهقبدی الهیدانبن انهـبسات ثسکول مالضظه کشد که دو مدسذ اص یک ؿ بس ی خاود
سا ثه ػویینثشن اخهلبف داد اػت (. )Chartier,2009: 74-467

.2ييژگیَای کتاب ايمان ي عقل
کهبة ای بن وعقل که دس ضذود ػیلذ ك طه مای ثبؿاذ ػاومین اثاش ػاویین ثاشن دس
مد وعه ػه گبنه خذاثبوسی اػت.زبح دو ایان اثاش دس ػابل 2005توػاي انهـابسات
رکؼ وسد منهـش ؿذ .زبح اول رن مشثوى ثه ػبل 1981می ثبؿاذ.وی دس مقذماه زهابس
ك طه ای کهبة ثیبن اخ بلی اص ثبوس دینی  ،عسل تذوین این اثش و نیاض اه یات عقالنای
ثودن ثبوس ثذػت می دهذ.دس ك طبت 4تب  34مبهیت ثبوس سا رکاش کاشد و تعابسی ی اص
ثبوس اسائه می کنذ .عنوان ثخؾ دو ثبوس عقالنی اػت که ثهشا ثخاؾ ثعاذی مه هاشین
ثخؾ کهبة مطؼوة می ؿود .این ثخؾ  50ك طه می ثبؿذ .ػویین ثشن دس ك طبت
34تب  83می کوؿذ تب معنبی عقالنیت  ،عقالنیت ثبوس دینی و اسصؽ و اه یت ثبوس دینی
عقالنی سا ؿشش دهذ.فلل ثعذی نیض ادامه ه ین دیذگب یعنی اسصؽ ثبوس دینای عقالنای
اػت.وی تب ك طه  137ثه این ثطث می پشداصد.
ػویین ثشن مؼئسه ای بن ،مقبكذ و هذ دین و نقؾ عقبیذ سا دس ػه فلل ثعذی یعنای
تب ك طه  231موسد ثشسػی قشاس می دهذ.وی دس ادامه اص اخهیبسی ثودن ای بن دفبز کشد
و ثه ثشسػی تٌجیقی عقبیذ می پشداصد.این اثش دو ػبل پغ اص اولین مشاضل کهبة ای بن و
عقالنیت ولهشػهوس و پسنهینگب نوؿهه ؿذ اػت .الجهه ثاش خاال تابثیش و ؿاهشتی کاه
کهبة دو پیذا کشد اثش ػویین ثشن دس ایشان ثٌوس خبف موسد توخه قشاس نگشفهه اػت .
نظشیه عقالنیت ثبوسکه مه هشین دیذگب وی سا دس معشفت ؿنبػای دینای ؿاکل میذهاذ
ً،شش اكسی ػویینثشن دسثبس ی خذاثبوسی اػات .ایان نظشیاه ثاه دنجابل توهایص ایان
دیذگب اػت که ؿشایي ؿنبخهی عقالنی ثودن یک ثبوس زیؼات .دو پبیاهی اكاسی کابس
ػویینثشن دس این نوؿهه یکی نـبن دادن اه یت و کابسکشد دلیال دس اثجابت ؿانبخهی و
توخیه یک ثبوس اػت و دیگشی اه یت و کبسکشد ػبدگی نظشیهای اػات کاه ثابوسی سا
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توخیه میکنذ .دس واقع این نوؿهه صمینه سا رمبد میکنذ تب وی ثهوانذ دس نوؿهههبی رتی-
اؽ مذعیؿود که ادله و قشائن مهعذدی ثشای خذاثبوسی وخود داسد که ثبوس ثاه خاذا سا
موخه میػبصنذ و توخه ثه قشائن هم دس ثن یک ثبوس موخاه قاشاس داسدو و دیگاش اینکاه
خذاثبوسی نظشیهای ػبد تش اص ثذیلهبی خاود ثاشای فهام و توخیاه نظاب عابلم اػات.
ػبدگی موسد نظش ػویینثشن الجهه نابفی خبمعیات رن نیؼات و اص ه این سو اػات کاه
ت خذاثبوسی ها بنت ایان نظشیاه ثاشای مواخهاه ثاب پیسیاذگی
ػبدگی دس عین خبمعی ِ
ػشػب روس خهبن پیشامون مبػت .ثه این منظوس ػویینثشن دو دػهه نظشیبت دسونگشایبنه
و ثشونگشایبنه سا اص خهت مهقبسن ثودن یب نبمهقبسن ثودن موسد اسصیبثی قشاس مایدهاذ تاب
ػبخهبس اكسی یک نظشیهی ػبد و خبمع سا اص میبن این امکبنهب مـخق ن بیذ.
ػویین ثشن دس مقذمه این اثش ػه مٌست اػبػی سا دس ه بن اثهاذا ماوسد توخاه قاشا مای
دهذ:
الف)خبیگب کهبة ای بن و عقل دس میبن ػه اثش دس دفبز اص خذاثبوسی
ة) زگونگی توخیه معشفهی ای بن دینی
ج)اه یت توخیه عقالنی ثبوسهبی دینی و اسصؽ ثشهبن وسصی عقالنی دس ثابة ای ابن و
عقبیذ دینی .
ػویین ثشن دس اثهذا می نویؼذ که کهبة ای بن و عقل تک یال ًاشش خابمع دس دفابز اص
خذاثبوسی اػت .دس نوؿهه نخؼت ثب عنوان "ػابصگبسی خاذاثبوسی " ،زیؼاهی معنابی
وخود خذا موسد توخه قشاس گشفهه اػت .دس این اثش ػعی ؿذ اػت تب ایان پشػاؾ کاه
"خذایی هؼت " ثشسػی ؿذ و نـبن داد ؿود که این ثبوس اس ضیث راتی و دسونی اص
نبػبصگبسی ثشخوسداس نیؼت.وی ه سنین معهقذ اػت که این ادعب اص نظاش ثشهابن نیاض اص
انؼدب ثشخوسداس ثود و ثٌوس ثذیهی دسػت و كبدق اػت.
دس نوؿهه دو ثب عنوان "وخود خذا" این مؼئسه ًشش گشدیذ .وی تلشیص داسد که وخود
خذا داسای ثذاهت و كذق می ثبؿذ.ػویین ثشن دس این کهبة  ،ادلاه موافاو و مخابلف
وخود خذا سا ثشسػی کشد و تلشیص می کنذ که گشزاه م کان اػات نهاوان اص ًشیاو
ثشهبن وسصی دس نهبیت  ،وخود خذا سا اثجبت کشد امب اضه ابل وخاود خذاوناذ ث شاتات
ثیؾ اص عذ اوػت.
کهبة ای بن و عقل ثه ثشسػی این پشػؾ می پشداصد که ای بن دینی سا زگونه می تاوان
توخیه کشدو یب زه نوز ثشاهین عقسی ثش رن ثبیذ اقبمه کشد .ػویین ثشن ثیبن می کناذ کاه
پبػ خبمع و کبمل ثه این پشػؾ نیبصمنذ ثشسػی دقیو پشػؾ دیگشی اػت کاه هاذ
اص داؿهن یک ثبوس دینی و اندب اع بل دینی زیؼات وی دس فلال 5ایان کهابة مای
نویؼذ که ػه هذ دس اندب اع بل دینی توػي یک فشد دینذاس وخود داسد:

باور عقالنی؛ نقد کتاب ايمان و عقل 272

الف)ػوق دادن فشد ثه عجبدت و اًبعت كطیص خذا
ة)دػت یبثی ثه ػعبدت فشدی
ج)ک ک ثه دیگشان ثشای نیل ثه سػهگبسی.
ػویین ثشن معهقذ اػت هذ نخؼت تنهب ثشای ادیبن و دینذاسانی اػات کاه معهقاذ ثاه
وخود خذاونذ هؼهنذ .ثه ثابوس وی ادیابن مخهساف  ،فهام و سویکاشد مه ابوتی دس ثابة
سػهگبسی وخود داسد.او اعهقبد داسد که مه هشین مؼئسه دس ایندب توخیه عقالنی ثبوسهابی
دینی اػت.عقالنی ثودن یک ثبوس ثذین معنی اػت که یک ثبوس و یب یاک دیان خابف
پیؾ اص رنکه نیبصمنذ ثه عنلش عقالنی ثبؿذ ثبیذ اص مول ه كذق ثشخاوسداس ثبؿاذ.وی دس
ثخؾ ه هم این کهبة ثشسػی می کنذ که زگونه مب می توانیم كذق و دسػهی ثبوسهاب و
عقبیذ دینی سا موسد اسصیبثی قشاس دهیم.ثشای این منظوس ثبیذ م بهی ی زون ثبوس  ،ثبوس و
ع ل عقالنی و نیض معیبس نظشیه ای دس ثبة دین که می توانذ كابدق ثبؿاذ  ،سا ثشسػای
ن بییم.


.3باير عقالوی

وی ثبوسی سا عقالنی ثشمی ؿ بسد که اص دو خلست ثشخوسداس ثبؿذ:نخؼت اینکه داسای
توخیه معشفهی ثبؿذ ودو اینکه داسای كذق اضه بلی ثبؿذ.ػویین ثشن گشزه ثه هاش دو
دػهه دنیل ثشون گشایبنه ودسون گشایبنه توخه داسد امب سوؿن اػت کاه توخیاه معشفات
ؿنبػبنه اص دیذگب وی ع ذتب ثشون گشایبنه اػت.ثبیذ دانؼت که او ناه تنهاب تاوخهی ثاه
اؿکبنت دلیل گشایبن ثشثبوسهابی پبیاه نذاسدثسکاه وخاود ثبوسهابی پبیاه سا دس توخیاه
معشفهی پش اه یت تسقی می کنذ ،اص اینشو دس تعشیف ثبوس عقالنی دس کهبة ای ابن وعقال
زنین می نویؼذ:
ثبوس عقالنی ،ثبوسی اػت اگش تنهب واگش ثواػٌه دنیل وقشاین ضبكل ؿاذ ثبؿاذ وایان
قشاین ثب اسخبز ثه گضاس هبی پبیه ثذػت رمذ ثبؿذ ،گضاس هابیی کاه كابضت ثابوس اص
ضیث ثیشونی وعینی دس داؿهن رنهب موخه ثبؿذ(.س.ک:ای بن وعقال  )2005،14،ثاب اینکاه
ػویین ثشن فیسؼوفی عقل گشاػت و تلشیص داسد که ثبوسهبی دینی صمبنی معهجش ثاود و
داسای ضدیت اػت که عقالنی ثبؿذ  ،امب ثهیر سوی ن ی توانذ نؼجت ثاه مؼائسه ای ابن
ثویظ ای بن مؼیطی ثی ت بوت ثبؿذ.وی ه بننذ دیگش مهبلهبن مؼیطی ثه مؼابئسی زاون
سػهگبسی ،ندبت ،خبودانگی،سوش القذع وتثسیث اؿبس کشد واص رنهب ثعناوان وهاعیت
خبف و دنیل دسونی نب می ثشد.او ثشغم اینکه معهقذ اػت ثبوسهبی مؼیطی اص کبػاهی
هبی ثؼیبسی سنح می ثشد و ثخوثی می دانذ که ثیـهش این ثبوسهب نه تنهب ثیاشون اص عقال
ومعیبسدلیل هؼهنذ ثسکه نظشیه و سویکشد مؼسي دس مؼیطیت ای بن گشایی اػات.ثاب ایان
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وكف ػویین ثشن اكشاس داسد کاه ت ابمی رماوص هابی مؼایطی عقالنای ثاود وه اه
ثبوسهبی مؼیطی اص كاذق ثشخاوسداس اػات.نکهاه خبلات دیاذگب وی دس ثابس اػاال
ومؼیطیت اػت .ثبیذ مهزکش که وی اص میبن ادیبن تنهب این دو دیان سا قبثال مقبیؼاه ثاب
یکذیگش دانؼهه والجهه ثذون رگبهی مٌسوة اص اػال دػت ثه این مقبیؼه می صنذ .ه ین
امش ػجت خبنجذاسی غیش كطیص اص خبنت او ؿذ اػت.ػویین ثشن مؼیطیت سا ثه ای ابن
دسونی ،اضؼبع وعـو نضدیکهش می دانذ.سوؿن اػت که این ػخن ثاب دیاذگب وی کاه
ت بمی ثبوسهب واعهقبدات دینی ثبیذ عقالنی ثبؿذ(ه بن  )224 ،دس تنبقن رؿکبس اػت .
)(Swinburne 2005,oxford

ثخـی اص نظشات او دس مقذمه اثشؽ ثب عناوان" نظشیاه تلاذیو" (مؼاوئن )1973.و دس
دوثخؾ اول اص کهبة ای بن و عقال (انهـابسات کسشناذون )1981.مٌاشش ؿاذ ثاود .او
ه سنین دس دیگش رثبسؽ نظیش ”(“Simplicity as Evidence of Truthانهـبسات دانـاگب
مابسگوت -1977،مقبلاه رکوینابع دس دانـاگب مابسگوت) ( “Predictivis” ،دسtrames
( )99-108 ، )1997و ”  “ Many Kinds of Rational Theistic Beliefدس (G.
 Briintrupو ( “ The Rationality of Theism” .(eds) R. K. Tacelliانهـاابسات
دانـگبهی  )1999.Kluwerثه مؼئسه عقالنی ثودن ثبوس می پشداصد.

.4تًجیٍ
ػویین ثشن تبکیذ داسد که پشػؾ مهم دس ثبس ثبوسهبی دینی مؼئسه توخیه اػات یعنای
کذا یک اص انواز توخیه معشفهی اسصؿ نذ هؼهنذ .وی ثاش خاال ثؼایبسی اص معشفات
ؿنبػبن ثین توخیه ه ضمبن (توخیه دس یک صمبن مـخق) و توخیه دس صمبن (توخیه دس
صمبن مجهنی ثش پظوهؾ کبفی) ت بیض قبئال مای ؿاود .او معهقاذ اػات کاه ثیـاهش اناواز
توخیهبتی که مٌشش ؿذ ثباسصؽانذ صیشا ثبوسهبیی که دس ثیـهش ایان سوؽهابی مهناوز
توخیه ؿذ انذ اضه بن كطیصانذ اگشزه تنهب توخیه اص یک نوز "دسونی" میتواناذ ثاشای
فشد دس اینکه تل یم ثگیشد زگونه ع ل کنذ ،م یذ ثبؿذ .ػویین ثاشن معهقاذ اػات هاش
گضاس ای ضقیقهب یک اضه بل راتی داسد.
مؼأله اكسی دسکهبة "توخیه "ػویین ثشن رن اػت که زه زیضی ثشای اینکه یاک ثابوس
موخه ثبؿذ نص اػت  .یعنی زه زیضی ثشای یک فشد نص اػات تاب او دس یاک صمابن
مـخق دس داؿهن ثشخی ثبوسهب موخه ثبؿذ  .ثبوسهبیی کاه كاطیص هؼاهنذ اغسات ثاه
ؿنبخت ثشمیگشدنذ ،ثخلوف اگشرنهب ثبوسهبی موخه ثبؿنذ ،امب ه یـه اینٌوسنیؼت .
ثبوسهبی من كطیص هؼهنذ اگش ( وتنهب اگش) زیضهب ه بنٌوس که من عقیاذ داس ثبؿانذ.
ثبوس من که صمین ػبلیبنه دوس خوسؿیذ میزشخذ تنهب (وتنهب) دسكوستی كاطیص اػات
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که صمین هشػبل دوسخوسؿیذ ثسشخذ .امب ثبوسهبی من ثاه گوناهای هؼاهنذ کاه مان دس
عقیذ ثه رنهب موخه هؼهم زنبنسه دس ثشخی خهبت رنهب ثه خوثی مٌسوة ثبؿنذ و اگش
دسثشخی خهبت من ثشای عقیذ ثه اینکه رنهب كطیص هؼهنذ دلیسی داؿهه ثبؿم.
توخیه  ،یک مؼئسه اػبػی دس معشفتؿنبػی معبكش دس ػنت تطسیسای اػات .معشفات-
ؿنبػبن ثه گونهای اص توخیه که ضبکی اص كطت اػت عالقهمنذ هؼهنذ .این اماش ثاذلیل
فبیذ ای اػت که داؿهن این ثبوس (کبمال خذا اصاینکه كطیص ثبؿذ یب ناه) دس ک اک ثاه
یک فشد دس صنذگی عبدی داسد .امب توخیه اص این نوز دغذغه ػویین ثشن نیؼات ،مؼاأله
او گونهای اص توخیه اػت که یک ثبوس داسد .دس فسؼ ه معبكش ثه ت لیل دس ثابس توخیاه
ثطث ؿذ که زه زیضی ثشای اینکه یک ثبوسموخه ثبؿذ نص اػت .پبػ هبی مه ابوتی
عشهه کشدنذ که ع ذ رنهب ثش مطوس تقؼیم توخیه ثه دسونگشایبنه و ثشونگشایبنه اػات.
نظشیه دسونگشایی توخیه تبکیذ داسد که موخه ثودن ثبوسیک ؿخق ثش اػبع مالکهابیی
اػت که توػي دػهگب ؿنبخهی فشد قبثل ضلول اػت .امب نظشیاه ثاشونگشایای توخیاه
مالک هب سا ثیشون اص دػهگب معشفهی ؿخق اسخبز می دهذ معیبسهبیی که م کن اػات
هشوستب فشد ثه رنهب رگبهی نذاؿهه ثبؿذ .این مالک می توانذ یک فشاینذ قبثال اعه ابد و
موثو ثود و رن پشوػه اػت که ثبوسهبی كطیص سا ایدبد میکنذ.
پبػ هبی مه بوت دسونگشایبن و ثشونگشایبن ثه پشػؾ توخیاه ثابوسهاب ثٌوسکبمال دس
هـت ثخؾ کهبة توخیه ػویین ثشن ؿشش داد ؿذ اػت  .نجبیذ گ بن کنیم پبػ هابی
دسونگشایبنه و ثشونگشایبنه ثٌوسکسی پبػ هبی سقیت مطؼوة می ؿونذ تلاوس اینکاه
یک ثبوس موخه اػت ثؼیبس مجهم اػت و دسیبفت هبی فیسؼوفبن و افشاد ثب صثبن مع اولی
دسثبس اینکه زه موقع یک ثبوس موخه اػت ثؼیبس مهنوزانذ ،صیشا قبثال قجاول اػات کاه
فشم کنیم رنهب یک م هو سا که ه ه مب ثکبس میثاشیم تطسیال مایکنناذ و ثاب افاضودن
خضئیبت ثیـهش ثه ثشخی تطسیلهبی مٌشش ؿذ ،ػشاندب تطسیلهبی كطیطی سا اص ایان
م هو توخیه ثذػت خواهنذ داد .ه ینٌوس این فیسؼوفبن پبػا هابیی اص اناواز مخهساف
توخیه سا اسائه میدهنذ .ثبیذ ثین این اناواز مه ابوت ت ابیض قبئال ؿاویم  ،ثعاالو ثبیاذ
ثشسػی کنیم که یک ثبوسزگونه ثه سوؽهبی مخهسف توخیه میؿود .
ػویین ثشن اعهقبد داسد که ثیـهش نظشیاههابی معبكاشدسثبس عقالنیات ثبوسهاب  ،توخیاه
ه ضمبن می ثبؿذ  .این نوز اصتوخیه ،نظشیه ای اػت دسثبس اینکه زه زیضی ثاشای یاک
ثبوسنص اػت تب یک پبػ موخه سا دس موقعیهی که یک فشد معهقذ ثه رن ثابوس خاودؽ
دس"یک صمبن معین" مییبثذ ،ؿکل ثذهذ .این نظشیههب دستقبثال ثاب نظشیاههابی توخیاه
دسصمبن اػت یعنی نظشیه ای که تبکیذ داسد ثش اینکه زه زیضی ثشای یک ثبوسنص اػات
تب یک پبػ موخه سا ثشای ثشسػی کبفی دس"صمبنی دیگش" رمبد کنذ.
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تطسیل دقیو اص کبسثشدهبی صثبن مع ولی اص واط ؿنبخت نـابن مایدهاذ کاه ؿانبخت
مؼهسض یک ثبوس كطیص اػت .اگش مب ثه زیضی ؿنبخت داسیم ،مب ثه رن ثابوس داسیام و
رن ثبوس كطیص اػت .ثنبثشاین کبسثشدهبی گونبگونی اص واط معشفات یاب عقالنای ثاودن
وخود داسد ضهی دس خبیی که ثه نظش ن یسػذ این گ بن ماوسد اعهقابد و ثبوسثبؿاذ .ماب
م کن اػت ثب مشدمبن گزؿهه که ثبوس داؿهنذ صمین مشکضعبلم اػت كطجت کنیم گشزاه
این ثبوسی نبدسػت ثبؿذ .امب این مؼأله ًجیعی اػت که دس این صمیناه واط ؿانبخت ثاب
نـبن نقل قول تطذیذ یبثذ تب ضبکی اص رن ثبؿذ که مب دسثبس رنسه که رنهاب مایدانؼاهنذ
كطجت ن یکنیم ،ثسکه دسثبس رنسه که رنهب ادعب میکشدنذ میدانناذ كاطجت مایکنایم.
ضقیقهب ًجیعی اػت که ثگویم رنهب ن یدانؼهنذ که صمین مشکض عبلم اػت ،اگشزاه رنهاب
ادعب میکشدنذ که میداننذ .انذکی ًجیعیتش اػت که مب م کان اػات دسثابس کؼای کاه
زیضی سا میدانذ كطجت کنیم اگشزه رنهب ثه رن ثبوس نذاؿهه ثبؿنذ .موهوز ایان اػات
که ریب تطسیلهبی م هومی صثابن مع اولی مایتواناذ ماب سا دوستاش کناذ ثاشای تجاذیل
ثبوسكطیص ثه ؿنبخت ،ثههش اػت من اص اكٌالش "ه بنت" 1اػه بد کانم .ؿانبخت ،
ثبوس كطیص سا ه بنت میکنذ .ثههش اػت ثذانیم که ه بنت ه بن توخیه نیؼت ،اگشزه
صمبنی فیسؼوفبن این زنین تلوس میکشدنذ (که ؿنبخت ه بن ثبوسكطیص موخاه اػات)
و همزنین توخیه ؿبیذ مؼهسض ه بنت ثبؿذ .امب مؼأله ایان اػات کاه ریاب فهام ماب اص
ؿنبخت ثشای تطسیل صثبن مع ولی ثه ضذ کبفی واهص اػت تب یاک توهایص رؿاکبس اص
ه بنت سا فشاهم کنذ )(Swinburne, 2005,Oxford,U.P.1-2
تالؽهب ثشای فشاهم کشدن یک توهیص رؿکبس اص ه بنت م کن اػت یقینب سوؿانتاشاص
تالؽهب ثشای یک توهیص رؿکبس اص توخیه ثه نظشریذ .تعذاد صیبدی اص مثبلهبی (واقعای
و تخیسی) وخود داسد اص کؼبنی که ثٌوس مـخلی ؿشوى یک ثبوس كطیص سا میداننذ
که زنین و زنبن اػت ،کؼبنی که -ه گی مب(تقشیجاب) توافاو داسیام – عسام داسناذ کاه
زنین و زنبن اػت و مثبلهبیی اص کؼبنی که دس موقعیتهبی نه زنذان مه بوت هؼهنذ
کؼبنی که یک ثبوس كطیص داسنذ که زنین وزنبن اػتو اماب کؼابنی کاه  -ه گای ماب
(تقشیجب) توافو داسیم -عسم نذاسنذ که زنین و زنبن اػت .و مد وعهای اص ضبلاتهابی
موسد منبقـه  -ضبلت هبی واقعی و امکبنی اص ثبوسهابی كاطیص دسثابس اینکاه ؿاواهذ
فیسؼوفبن و تکسمکننذگبن مع ولی صثبن دس اینکه ریب رنهب ضبلتهابی ؿانبخت هؼاهنذ
اخهال داسنذ -هؼت که ثه ثبوس ػویین ثشن ثؼیبس کوزاکتاش اػات اص اینکاه دسثابس
توخیه ثبؿذ .ثنبثشاین تالؽهبی خوثی ثشای اسائه یک تطسیال سهابیت ثخاؾ كاوست
گشفهه اػت 2.پشػؾ مهم این اػت که زشا فیسؼوفبن اینزناین توهایطبت مه ابوت و
ه سنین پیسیذ اص ه بنت اسائه داد انذ ،ه بنٌوس که دسثبس توخیاه نیاض ایان گوناهاناذ
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(ثشخی اص رن هب کبمال ثشونگشایبنه و ثشخی کبمال دسونگشایبنهانذ) .ؿبیذ عساهؾ رنؼات
که هیر دسیبفت ثیاثهب اص نظشیه ؿنبخت وخود ناذاسد .ػاویین ثاشن دس ثخاؾ هـاهم
کهبة توخیه معشفهی ثیبن می داسد که پبػ هبی مه بوتی دس این ثبة وخود داسد زشا که
هنوص یک دػهه اص ضبلت هبی موسد نضاز وخود داسنذ(Ibid,2).
دغذغه ػویین ثشن اسائه تطسیسی دس ثبة ثبوسموخه و ؿنبخت عقالنی اػت.او ثیبن مای
کنذ که مشادؽ اص عقالنیت و توخیه لضومب ه بنی نیؼت که فیسؼوفبن گزؿهه مشاد داؿاهه
انذ .فیسؼوفبن ه یـه ثه یک م هو اص ؿنبخت مبننذ واط " "knowledgeعالقهمنذ ثاود -
انذ .امب رن عالقه ثه نظش میسػذ که اغست عالقه ثه یک م هو مطذودتش ثاه یاک یاب دو
سوؽ اص م هو صثبن مع ولی مذسن مب ثود اػت.
وی توهیص می دهذ که دس کهبة مو اسػٌو اص صثبن ػاقشاى ثاه ماب مایگویاذ کاه نظاش
كطیص ثه اهبفه یبفهن یک توهیص زیضی اػت که ؿنبخت سا تـکیل میدهذ 3.ؿنبخت
ؿبیذ ثعینه ه بن تشخ ه ػبد " "understandingاػت ه بنًوس که ثاه ""knowledge
نیض تشخ ه ؿذ اػت .امب دس نتین ثه " " scintiaتشخ ه ؿذ و ػابد تاشین تشخ اه رن
یقینب " "knowledgeاػت .ثنبثشاین مواسد ن ونه تشخ ه ؿذ " "knowledgeثشهبنهابی
سیبهیبت یب ثشخی نهبیح اػت که توهیطؾ ثشضؼت اكول عس ی اػت کاه ماب ثشًجاو
فیسؼوفبن قذیم وغشة قشون وػٌی دسک کشد ایم .واقعیتهبی م کان كاشفب مـابهذ
ؿذ (ثشای مثبل امشوص ایندب هوا رفهبثی اػت) ن ونههبی ؿنبخت نجودنذ امب تنهاب ن وناه
ثاابوس كااطیص ثودنااذ(.اسػااٌو  ،مهبفیضیااک ،تشخ ااه ؿااش خشاػاابنی  ،زاابح پااندم ،
،1389کهبة مو) 428-431،
ثه ثبوس ػویین ثشن فیسؼوفبن غشة امشوصی اص ػقشاى تب ػبلهبی اخیش مبیل ثود انذ کاه
عسم سا دسیک سوؽ مه بوت منطلش کننذ .ؿ ب تنهب میتوانؼهیذ "ثذانیذ" که زیضی ایان
زنین اػت اگش عسم ؿ ب (دس ضغ مع ولی مب) ملون اص خٌب ثود یب دسهش كاوست (دس
ثشخی اص ضواع) خیسی اؿهجب نجود -اخبص دهیذ ثگوییم  -تقشیجب قٌعی ثود« .ت ب عساو
قٌعی و ؿنبخت ثاذیهی اػات )Cottingham,1985:10( ،».ػاقشاى ایان سا دس مجبضاث
کهبثؾ ثب نب نقؾ دو ثشای مؼیش رهن نوؿات .ثنابثشاین فیسؼاوفبن تدشثاهگاشای قاشن
هیدذهم مبیل ثودنذ که عسم سا ثه اكول ثذیهی منٌو یب تطویل ثیواػٌه اضؼابع -یاب
ضبلتهبی ضؼی مب (من انن اضؼبع دسد داس  ،یک الگوی فالن و ثه بن اصن ابیؾ دس
ضوص ثلشی من وخود داسد ).یب اؿیبی فیضیکی قبثل مـبهذ ثی واػاٌه و ضبلاتهابی
رنهب و گضاس هبی ثذاههب مناهح اص ایانهاب منطلاشکننذ .نک اعهقابد داؿات کاه ماب ثاه
"نظشات بن" و سواثي منٌقی ثین رنهب عسم داسیم ،و ساخع ثه "وخود ضقیقی زیضهب" ماب
یک عسم ؿهودی اص وخود خودمبن و یک عسم مثجت اص وخود خذاونذ و ه سنین وخود
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هش زیض دیگش داسیم .مب زیض دیگشی نذاسیم امب یاک ؿانبخت ضؼای داسیام ،کاه وسای
اؿیبیی ضبهش دس ضواػ بن ،گؼهشؽ ن ی یبثاذ 4.و ضهای اوایال قاشن ثیؼاهم پشیسابسد
مذعی ؿذ که «غیشم کن ثه نظش میسػذ که ثین معنبی ؿانبخت و قٌعای ثاودن ت ابیض
5
قبئل ؿویم».
مع ون ،هشزنذ مب ضوص ؿنبخت سا ثه رن زیاضی کاه فکاش مایکنایم مای تاوانیم رن سا
توهیص دهیم یب رنسه که مب فکش میکنیم قٌعی اػت تب انذاص ای که مب یک رگبهی تقشیجاب
ملون اص خٌب دس رن داسیمو مطذود ن یکنیم .مب ادعب داسیم رن زیضی سا که دس ػابلهاب
پیؾ اندب دادیم یب رنسه که دس تبسی دوس ات بق افهبد سا میتوانیم ثـنبػیم.
فیسؼوفبن دوس کالػیک ،قشون وػٌی و مذسن اولیه معهقذ ثودنذ که ضهی اگش مب نهوانیم
ؿنبخت داؿهه ثبؿیم ولی میتوانیم ثبوسداؿهه ثبؿیم  .ؿنبخت زیضی ثود که رنهاب مای-
خواػهنذ 6و الجهه رنهب خبیض می دانؼاهنذ کاه دس ثشخای ماواسد نظاشات مهناوعی کاه ثاه
ؿنبخت تعسو نذاؿهنذ اص ثقیه موسد تأییذتش ثودنذ .رنهب اػهذنل کشدنذ ثه مواسد خبكای
که دس رن یک نظشیه عس ی عسیشغم رنکه مشخص ثود امب یک دلیل نؼاجت ثاه ایان نظشیاه
ثههش ع ل می کشد .ثبیذ دانؼت که رنهب یک نظشیه کسی نذاؿهنذ دسثبس اینکه زه زیاضی
یک نظشیه یب دلیل سا ثش دیگشی مشخص میػبصد.رنهب یک م هو کسی نذاؿاهنذ (م هاومی
که رن سا مشخص میػبصد ) تب دس پشتو رن نوعی اص تأییاذ کاه ؿاواهذ یاب منابثع یاب نهابیح
فیضیکی ثه ثعوی اص نظشیههب میثخـنذوؿکل گیشد 7.ثنبثشاین ،رنهب ثشای رن نوز اص تأییذ
مالکی نذاؿهنذ .اص اینشو هش تلوسی اص یک ثبوس موخه اص مجهمتاشین اناواز ثاود .اماب ثاب
ػنت تدشثهگشایی فسؼ ه دس قشنهبی ه ذهم وهیداذهم ثٌوسنبگهابنی عابدی ؿاذ کاه
تعذاد صیبدی اص ثبوسهبی مب ثخبًشانذکی امکبن خٌب رؿکبس نجودنذ و موهاوز مهام ایان
ثود که کذا یک (دس ثعوی مواسد) کمتشاص ثقیه دس معشم خٌبػات و زقاذس .ثنابثشاین
تلوسات ثبوسموخه و – افضود هبی ثؼیبس مشتجي ثب رن ه بنًوس که مب ثههاش مایدانایم-
تلوس اینکه یک فشهیه مطه ل ثبؿذ مهم تسقی ؿذ ،زشا که ثه تطسیل و مالک نیبص داسد.
( (Swinburne,2005,Oxford,U.P.4
ػویین ثشن معهقذ اػت که نظشیبت معبكشدسثبس توخیه ع ذتب نظشیبت توخیاه ه ضمابن
هؼهنذو یعنی زه زیضی ثشای یک ثبوس نص اػت تب یک پبػ موخه سا دس وهعیهی کاه
خود فشد معهقذ ثه رن ثبوس دس یک صمبن مـاخق ماییبثاذ فاشاهم کناذ .وی دس ثخاؾ
نخؼت کهبة توخیه ،ت بیضهبی نظشیبت دسونگشایبنه گونبگون اص نظشیبت ثاشونگشایبناه
سا تجیین می ػبصد.و ػپغ م هو یک ثبوس سا تطسیل میکنذ .عقالنی و موخه ثاودن یاک
ثبوس مع ون مبننذ مطه ل ثودن رن موسد توخه اوػت .ػویین ثشن دس ثطث اص عقالنیات
ثه معبنی مخهسف "اضه بلپزیشی" نیض توخه داسد و می کوؿذ تب رنشا ثه ک ک نظشیههبی
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دسونگشایبن و ثشونگشایبن تطسیل کنذ .ثشای اینکه ثبوسی موخه ثبؿذ هشوستی نذاسد که
كشفب مطه ل ثبؿذ ،امب ثبیذ ثش دنیسؾ اػهواس ثبؿذ .وی ه سنین تالؽ داسد تاب سوؽ-
هبی مه بوتی سا که دس "پبیه ثودن" و "دلیل ثودن" میتوانذ فه یذ ؿاود ،تطسیال کناذ.
نظشیههبی مهنوز توخیه ه ضمبن دس سوؽهبیی که رنهب اضه بلپزیشی ،پبیه و ماذسک سا
میفه نذ اخهال داسنذ ،اص اینشو نیبصمنذ ثشسػی دقیو می ثبؿذ.

.4مسائل بىیاديه عقالویت
ػه ثنیبن مهم دس نظشیه عقالنیت ػویین ثشن ثبیذ موسد توخه اػبػی قشاس گیشد:
 نظشیه معشفت و اخالق دسون گشایی و ثشون گشایی -انواز و مشاتت عقالنیت

ً.7-4ظرِٗهعرفتٍاخالق

می دانیم که پیونذ اخالق و معشفت ثب دلیل گشایابن ههاوس کاشد و کسی اوسد رناشا دس
کهبثؾ ثب عنوان اخالق ثبوس ثؼي داد .ػویین ثشن دس فلل نخؼت کهبة عقال و ای ابن
می کوؿذ تب مبهیت ثبوس عقالنی سا ثشسػی کنذ .وی نـبن داد که میبن ثبوس و اخالق اص
یکؼو و ثبوس ثب ع ل اص ػوی دیگش پیونذی نیشومناذ وخاود داسد.ثاه یاک معناب ه اهی
ثبوسهب معٌو ثه ع ل هؼهنذ و ثبیذ مجهنی ثاش دلیال ( )evidenceثبؿانذ .ولای ه اهی
ثبوسهب عقالنی نیؼهنذ یب اص ضیاثؿانبخهی ( )epistemicallyموخّاه ( )justifiedنیؼاهنذ،
موخّه ثه این معنب که ثه ؿیو ای مٌشش ؿذ ثبؿنذ که كبدق ثودن رنهب سا مطه ل ػابصد.
دنیل مهعذدی میتوانذ وخود داؿهه ثبؿذ ثشای اینکه زشا داؿهن ثشخی ثبوسهب ثشای فشد
امش خوثی اػت ،مثالً اینکه ثبوسی ػجت رسامؾ رهن فشد می ؿود ولی مع ونَ مهمتشین
دلیسی که ثبوس داؿهن سا امشی نیک خسو گش میػبصد این اػت کاه ثابوس اصرنسو كابدق
اػت که مب ثذون ثبوسهبی كبدق ن یتوانیم اهذا خاود سا مطقاو ػابصیم (یعنای ،ثاه
خیشات وغبیبتی که دس پی رنهب هؼهیم دػت یبثیم)،
ػویین ثشن دس ثخؾ هبی ػو ثه ثعذ کهبة عقل و ای بن ثه تجیین م هاو اخاالق و
عقالنیت می پشداصد .او پیؾ اص تجیین معنبی کسای عقالنای ( ، )rationalم هاو خیشیات
( )goodnessیعنی خیشیت اخالقی سا ؿشش می دهذ .وی توهیص می دهذ که دس معشفت
ؿنبػی نیبصمنذ ثشسػی این مؼئسه هؼهیم که زگونه میتوان اع ابل و وهاعیتهابیی سا
که اخالقبً خیش هؼهنذ کـف کشد .
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ػویین ثشن دس کهبة عقل و ای بن تلشیص داسد کاه ماشادؽ اص خیشیات اخالقای، 8
خیشیتِ ه هخبنجه ( )overallو اص ثذی(ؿش) اخالقی ،ثذی ه هخبنجه اػت .ثاذین معنای
که ثؼیبسی اص سفهبسهب اص ثشخی خهبت خیشنذ و اص خهبت دیگش ثاذ .دادن مقاذاس صیابدی
پول توخیجی ثه کودک اص این خهت که اص خشج رنهب ؿبدمبن خواهذ ؿذ خیش اػت ،ولی
اص رن خهت که ثخبًش داؿهن پول صیبد ،انوجبى ؿخلی سا نخواهذ رموخت ،ؿش اػات.
یک سفهبس اخالقبً خیش ،سفهبسی اػت که اندبمؾ اص اندب نذادنؾ ثؼیبس ثههش ثبؿذ .ولای
ه هی سفهبسهبی اخالقبً خوة اص قجیل وهبیف وتکابلیف نیؼاهنذ (یعنای الاضا اخالقای
( )morally obligatoryنیؼهنذ)  .زهثؼب سفهبسی ثٌوس کسی ثؼیبس ثههش اص سفهابس دیگاشی
ثبؿذ ثیرنکه اندب دهنذ اؽ مکسف ثه اندب رن ثبؿذ .مب خود سا مؼئول تشثیت فشصنذان
خود و تطلیالت رنهب مایدانایم ،و دس ثشاثاش مشاقجات اص والاذین دس ػابلهابی پیاشی
مؼئولیم.ه ینٌوس ه ه انؼبنهب دس ثشاثش رػیت هابی اخه ابعی داسای تعهاذ و مؼائولیت
هؼهنذ ولی ثه نظش معقول ( )plausibleن یریذ که فشم ؿود که ه ه مب اخالقبً موهف
ثه مٌبلعهی یب خسو رثبس ادثی ثضسگ ثبؿیم مگاش رنکاه نخواناذن رنهاب و یاب ننوؿاهن دس
كوست داؿهن اػهعذاد ثشای خسو رثبس ،تأثیشات ثذی ثش دیگشان ثگزاسد یبتبثیشات ثاذی
ثش مؼئولیت من دس قجبل اػه بد اص اػهعذادهبیم ( )talentsنؼجت ثه خذا (یب والاذینم یاب
معس بنم) ثش خبی نهذ .ثشخی اموس نه تنهب كشفبً خوة نیؼهنذ ثسکاه ثایؾ اص ضاذ لاضو
خوةانذ ولی وهی ه نیؼهنذ .اینکه ػشثابصی دس دفبز اص وًن و ثاشای ندابت خابن هام
وًنبنؾ ،خبن خود سا دس ایثبسگشی فذا کنذ ،ثیؾ اص ضذ لضو خوة اػت دسضابلی کاه
ثه ثبوس ثشخی وی وهی های ثشای اندب زنین کبسی نذاسد ثسکه دػت ثه ایثبس صد اػات.
ع ل اخالقبً ثذ  ،ع سی اػت که اندب نذادنؾ ثههش اص اندب دادنؾ اػات .ولای ثابص دو
نوز اص اع بل اخالقبً ثذ وخود داسد :اع بل نبدسػت وخٌب ،که مسض ثه اندب ناذادن رنهاب
هؼهیم ،و اع بلی که ثذنذ ولی خٌب نیؼهنذ .رصاس سػبنذن دیگشان یاب خناا افاشوصی یاب
کـهن ثشای ػشگشمی خٌب هؼهنذو دس ضبلیکه ً ع ثشای ثه زنا روسدن پول ،ثذ اػات
ولی خٌب نیؼت(swin bern,2005,chp.4) .
وهبیف مب ثه اندب کبسهبی مثجت (ثشخال الاضا ماب ثاشای خاودداسی اص ثشخای اص
کبسهب) مع ونً نبؿی اص یکی اص این ػه سا اػت :رنهب یب نبؿی اص تعهذاتی هؼهنذ کاه ماب
مخهبسانه نؼجت ثه دیگشان پزیشفههایم (وعذ هاب) ،یاب اع ابلی اػات کاه ثاشای دیگاشان
فوایذی داسد ( ثضسگ کشدن ثسه هب  ،وهبی ی سا ثشای تغزیه و تعسیم و تشثیت ایدبد مای-
کنذ) یب کبسهبی مشثوى ثه فوایذی که دسیبفت کشدیم ورصادانه رنهب سا سد نکشدیم (وهبیف
مب ثشای مشاقجت اص والاذین بن و اًبعات اص قاوانین ػاشصمین بن اص ایان دػاتاناذ) .دس
موقعیهی که کؼی ثب دو الضا نبػبصگبس یب غیشقبثل خ اع سوثاهسو اػات ،ثههاشین ع ال،
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اندب مه هشین وهی ه اػت .من اگش وهی ه ثشای مشاقجت اص مبدس ثی ابس داؿاهه ثبؿام و
همهنگب وهی ه مشاقجت اص دوػت ثی بس ثاش عهاذ مان ثبؿاذ و هاش دو ثؼایبس دوس اص
یکذیگش صنذگی کننذ ،ثههشین کبس ع ل ثه قویتشین وهی ه یعنی مشاقجت اص مبدس اػت.
ػویین ثشن معهقذ ثه وخود ضقبیو اخالقی اػت .ثاه دیاذگب او دو ناوز اص ضقابیو
اخالقی وخود داسد :ضقبیو اخالقی م کان ( )contingentو ضقابیو اخالقای هاشوسی
( .)necessaryضقبیو اخالقی م کان ضقابیقی دسثابس ی اخالقیات کبسهابی خابف یاب
کبسهبیی اص نوز مطذود هؼهنذ که ضقیقهـبن واثؼهه ثه وهاع م کان غیشاخالقای اماوس
اػت .ضقبیو اخالقی هشوسی ضقبیقی هؼهنذ که هاشوستبً كابدقاناذ و ثاه هایروخاه
واثؼهه ثه این نیؼهنذ که خهبن اص خهابت غیشاخالقای ( )contingent non-moralم کان
زگونه اػت .ضقبیو اخالقی م کن اص ضقبیو اخالقای هاشوسی و ضقابیو غیشاخالقای
م کن پیشوی میکننذ .هنگبمی که ماب ت اب ؿاشایٌی سا کاه سفهابسی سا خٌاب مایکنناذ
تـخیق دادیم ،اینکه اندب رن سفهبس دس رن ؿشایي خٌب اػت ضقیقهی هاشوسی اػات.
رنسه دال ثش خٌب ثودن اػت ثه سوؿنی دال ثش الضا  ،خوة ثودن و ثذ ثودن هم هؼات.
اص این سو اگش اكالً ضقبیو اخالقی وخود داسنذ ،ثبیذ ضقبیو اخالقی هاشوسی دسثابس ی
اینکه زه نوز اص اع بل و وهعیتهبیی خوة یب ثذ (الضا روس یب خٌب) هؼهنذ هم وخاود
داؿهه ثبؿذ.
 .دس پهنهی اخالق ،ثه مبننذ هش پهنهی دیگش ،صمینهی ثبوسداؿهن ثه ثبوسی خبف کاه
ثبیذ كبدق ثبؿذ این اػت که رن ثبوس ثبیذ كبدق ثه نظشسػذ و اینکه تبرندب داسای ًشش
خبمعی ثبؿذ که مب ثهوانیم ثش اػبع رن ثه این نهیده سػیم که ثیـهشین زیضهبیی کاه ثاه
نظش كبدق میرینذ كبدق هؼهنذ .دس نهیده ،مب ثه منظوس کـف ضقبیو اخالقی هاشوسی
نیبصمنااذ ثهااش گیااشی اص سوؿاای هؼااهیم کااه خاابن ساولااض رن سا سوؽ مواصنااهی تااأمسی
( )reflective equilibriumنبمیذ اػت)Rawls,1972:1-20( .
ػویین ثشن دس فلل زهبس کهبة عقل و ای بن ثیبن می داسد که ثه منظوس دػتیبثی
ثه هذفی ،ردمی نیبصمنذ ثبوسهبی كبدق دسثبس ی این اػت که زه ع سی اساد ی او سا ثه
هذفؾ میسػبنذ .تبخبیی که اع بل اخالقبً خوثنذ ،داسای اه یتانذ .مهم ایان اػات کاه
من ثبوسهبی كبدقی دسثبس ی زگونگی تطقو اهذا اخالقابً خاوثی کاه ثبیاذ ثاذانهاب
دػتیبثم ،داؿهه ثبؿم.
هش زه سػیذن ثه هذفی مهمتش و اخالقبً ثههش ثبؿذ ،تالؽ مب ثشای سػیذن ثه ثابوسی
دسػت دسثبس ی زگونگی تطقو رن هذ مهمتش اػتو و اص رندبیی که ضقیقات یقینای
( )certain truthثه نذست قبثل دػهشػی اػت ،پغ یک ثبوس تب رندب اضه بنً كبدق اػت
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که ثهوانیم ثه رن دػت یبثیم .هشزه ثبوس مب مطه لتش ثبؿذ ،اضه بنً ثاب گ شاهای ک هاشی
ثذان تکیه کشد و پیؾ خواهیم سفت.
اگش وهی های ثشای سػیذن ثه هذفی داؿهه ثبؿام ،وهی اهای ثاشای ثاه دػات روسدن
ثبوسی كبدق دسثبس ی زگونگی تطقو رن داس  .این وهی ه ثه نطوعینی عجبست اػات اص
دػتیبثی ثه ثبوسی كبدق .ولی مشد اگش ثههشین ( )bestسا اندب دهنذ  ،ثشفشم وخود
ػبیش وهبی ـبن ،ثشای اندب دادن یک وهی ه مقلش ( )culpableنیؼاهنذ .اص رنداب کاه ماب
تنهب میتوانیم وهبی بن سا ثه ثههشین نطو اندب دهیم ،وهی های که فشد میتواناذ و ثبیاذ
دس اندبمؾ ثکوؿذ وهی هی تطقیو ثقذس ک بیت ( )adequate investigationاػت ،یعنای
کوؿـی ثشای ثه دػتروسدن ثبوسی تاب ضاذ م کان كابدق -ثاب فاشم وخاود ػابیش
ثبوسهبیـبن .اص این سو من مع ونً وقهی ثه وهی ه اؿبس میکانم وهی اهی تطقیاو ثقاذس
کبفی سا دس نظش داس  .اص رندب که مان تنهاب دس كاوستی وهابی م سا انداب مایدهام کاه
ثبوسهبی دسػهی دسثبس ی زیؼهی رنهب داؿهه ثبؿم ،ثبیذ وهی ه ای مقذ ثشای ه اهی ماب
دس ثشسػی وهبی ی که داس وخود داؿهه ثبؿاذ .ماب ثبیاذ هام زیؼاهی ضقابیو اخالقای
هشوسی دسثبس ی وهبیف سا ثشسػی کنیم ((ibid
سوؿن ؿذ که داؿهن ثبوسهبی دسػت اص اه یت اخالقی ثشخوسداس اػت صیشا ثبوسهب
سا هبیی سا ثه مب نـبن می دهنذ که اص ًشیو رن می توانیم ثه اهذا دػات یابثیم .ولای
این تنهب دلیل اه یت ثبوسهب نیؼتو داؿهن ثبوسهبی دسػت اص ضیث دسونی هام اسصؽ-
منذ اػت ،یعنی ثهخودی خود اسصؿ نذنذ ،نه تنهب ثاهعناوان اثاضاسی ثاشای سػایذن ثاه
زیضهبی دیگش .داؿهن ثبوسهبی دسػت ثهخودی خود خوة اػت ناه تنهاب اص رنسو کاه
من سا ثه ػ ت اع بل كطیص ػوق میدهنذ ثسکه اص رنسو که رنهب ثخـی اص نگشؽ مان
ثه خهبن ( )my attitude to the worldهؼهنذ و لزا ثخـی اص ؿخلیت من مطؼوة می
ؿونذ .اینکه من ثه سغم اینکه توانبیی ک ک ثه فقشا سا نذاس ولی ک ک ثه فقشا سا خاوة
میدانم ثهخودی خود خوة اػتو این ثذینمعنب اػت که من دسثبس ی ایان مؼائسه ثاه-
دسػهی میانذیـم .داؿهن ثبوسهبی دسػهی پیشامون واقعیبت اكسی صنذگیا  ،مثل اینکاه
والذینم زه کؼبنی هؼهنذ ،ریب ه ؼش خوؿجخت اػت ،فشصنذانم کداب هؼاهنذ ،زـام-
انذاصهبی رینذ ا زه هؼهنذ و ه سنین داؿهن ثبوسهبی دسػهی دسثبس ی ًجیعت ،منـابء
و غبیت خبمعهی انؼبنی خبف خود و ًجیعت ،منـبء و غبیت خودِ خهبن و مبنناذ رن
ثهخودی خود خوة اػت.9
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گراٍٖٗبرٍىگراٖٗ

 .1-4
درٍى
ثه دیذگب ػویین ثشن نظشات فسؼ ی دسثبس ی توخیه که دس خالل ػی ػابل گزؿاهه
ثؼي پیذا کشد سا مایتاوان ثاه نظاشات دسونگشایبناه و ثاشونگشایبناه ( internalist and
 )externalistتقؼیم کشد .ثشای یک دسونگشا رنسه یک ثابوس سا موخاه مایکناذ عوامال
دسونی اػت یعنی عوامسی که ثبوسمنذ ثشاػبع رنهب میتوانذ ثاه نطاو دسوننگشاناه ( by
 )introspectionرگب ؿود ،مـشوى ثه اینکه خود انهخبة کنذو ولی ثشای یک ثاشونگاشا
یک ثبوس ثشای اینکه موخه ؿود مجهنی ثش فشاینذی اػت که اص ًشیاو رن ثابوسی كاطیص
( )rightپذیذ می ریذ .این امش کبمالً مؼهقل اػت اص اینکه ریب ثبوسمناذ اص اینکاه ثابوسؽ
مطلول فشرینذ یک ثبوس كطیص اػت یب نه رگب اػت ،یب میتوانذ رگب ؿاود ،یاب خیاش.
فشاینذ ایدبد ثبوس كاطیص مع او ًن ثاش ضؼات فشریناذ ایدابد یاک ثابوس اعه ابدثشانگیض
( )reliableتوهیص داد میؿود .الجهه گونه هبی گونبگونی اص اعه بدگشایی وخود داسد که
ت بوت رنهب دس زگونگی انذاص گیشی اعه بدپزیشی یک فشرینذ اػت .هشزنذ هاش یاک اص
این سویکشدهبی مخهسف دسونگشایبنه و ثشونگشایبنه مذعی اسائاهی ت ؼایشی كاطیص اص
توخیه هؼهنذ.
ػاویین ثاشن اثهاذا ت ابوت میابن توخیاهِ مهقابسن (ه ضمابن ) synchronicو توخیاه
نبمهقبسن(نبه ضمبن ) diachcroniسا ؿشش می دهاذ .وی ثیابن مای داسدکاه یاک ثابوس دس
كوستی ثه نطومهقبسن موخه اػت که پبػخی موخه ثه موقعیهی ثبؿذ که دس رن ثبوسمناذ
خود سا دس صمبنی مـخق می یبثذو یک ثبوس دس كوستی ثه نطونبمهقبسن موخه اػت که
پبػخی موخه ثه یک پظوهؾ کبفی فشاػوی صمبن ثبؿذ.وی ثاب ثطاث اص نظاشات دسون-
گشایبنهی توخیه مهقبسن رغبص میکنذً.شفذاسان این دیاذگب معهقذناذ یاک ثابوس تنهاب دس
كوستی موخه اػت( یعنی صمبنی یک ثبوس معقول اػت ) که مجهنای ثشدلیال و قشیناهای
ثبؿذ که رن سا مطه ل میػبصد.
یک دلیل ع ذ ی اینکه زشا مشد عقبیذ مه بوتی داسنذ این اػت کاه رنهاب مد وعاه
دنیل و قشائن مه بوتی داسنذ و هش کذا ثبوسهبی پبیاه خاود سا داسناذ .ػاویین ثاشن دس
فلل پیؾ انواز مخهس ی اص گضاس هبی پبیه سا ثشمی ؿ بسد که مد وعهی قشائن مخهسف
مشد سا ؿکل میدهنذ.
ت بوت دس ثبوسهب می توانذ ثشخبػهه اص ت بوت دس مالکهابی اػاهنهبخی ()inductive
مه بوت مشد ثبؿنذ،
نظشیه ی نیوتون پیشامون ضشکت ( )motionکه دس ػبل  1687مٌشش ؿذ ثود (قوانین
ػهگبنه ی ضشکت و قبنون خزة گشانـی که میگویذ هش خؼم مبدی خؼم مبدی دیگاش
سا ثب نیشوی مهنبػت ثب ضبكلهشة اخشا رنهب و عکغ مهنبػت ثب مدزوس فبكسهی رنهاب
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خزة میکنذ) یکی اص ه ین نظشیبت ػبد ثود .داد هبیی که این نظشیه پایؾثینای کاشد
کی یت ع ل اؿیبء سا دس قس شوهبی مه بوت ثشسػی میکشد :ضشکبت منظم مب  ،ػایبسات،
اق بس ػیبسات ،أع بل منظم ػهبس هبی دنجبلاهداس و خزسومَاذهب و پبناذولهاب ،و ػاشعت
اخؼبمی که ثه ػوی صمین دس ضبل ػقوى هؼهنذ ،یعنی نظمهابیی کاه ثاش پبیاهی هایر
نظشیه ی ػبد دیگاشی ثاه خاوثی مؼاهذل ن ایؿاذنذ .دس ایان ماوسد ،هایر ؿانبخت
پغصمینهای خبكی وخود نذاؿت که این نظشیه ثب رن تنبػت داؿهه ثبؿذ صیشا این نظشیه
ع ل مکبنیکی ه اهی اخؼاب مابدی سا پوؿاؾ مای داد و دس رن صمابن هایر نظشیاهی
توهیطی موفقی ساخع ثه اینکه زگونه اخؼب ثبیذ اص خهبت دیگش (یعنی ثشای ن ونه دس
ع ل الکهشیکی یب مغنبًیؼی ؿبن) ع ل کننذ وخود نذاؿت .ثه ه این دنیال ،داد هابی
مزکوس این نظشیه سا ثؼیبس مطه ل ػبخهنذو و ه سنین پیؾثینیهابی رن سا نیاض مطه ال
ػبخهنذ .هشزنذ نظشیهی نیوتون دامنهی ثؼیبس گؼهشد ای داؿت (یعنی ع ال مکابنیکی
ه هی اخؼب مبدی دس ػشاػش کیهبن و ثشای ه هی صمبنهب ثاب خضییابت دقیاو رن سا دس
نظش میگشفت) ولی این گؼهشدگی زنذان هع ی ثشای نظشیهاؽ مطؼوة نـذ ا و ایان
نـبندهنذ ی وصن نؼجهبً انذک مالک دامنه اػت.
مالک اػهقشائی دیگشی که تقشیجبً ه گبن میپزیشنذ زیضی اػت که من رن سا اكال
گواهی و ؿهبدت ( )Principle of Testimonyنبمیذ ا  :اینکه دس ؿشایٌی که ػابیش اماوس
ثشاثش ثبؿنذ ،اگش کؼی ثه ؿ ب ثگویذ "ثه اینکه" Pپغ اضه بنً (Pخواهذ ثاود  .) .رنساه
ػبیشین ثه مب میگوینذ منـبء اكسی ؿنبخت مب پیشامون خهبن ثیشون اص تدشثهی مؼاهقیم
مب اػت .ثبوسهبی پیسیذ ی مب پیشامون تبسی نؼل ثـش ثؼیبس پیؾ اص تولذ مبو خغشافیابی
صمین فشاػوی تدشثهی مطذود مبو ػبخهبس رػ بنهب و اتم ،ه گی اص رنسه دیگشان ثه ماب
گ هه انذ  ،نـأت می گیشد .این مالک تنهب میگویذ که دس ؿشایٌی که ػابیش اماوس ثشاثاش
ثبؿنذ اگش کؼی ثه مب ثگویذ "ثه اینکه ،" Pپغ اضه بنً ( Pخواهذ ثود  .).ولای م کان
اػت ػبیش اموس ثشاثش نجبؿنذ .ؿ ب م کن اػت دلیل دیگاشی داؿاهه ثبؿایذ کاه اص ثابوس
نقین ( )contrary beliefض بیت کنذ ا م کان اػات خودتابن دیاذ ثبؿایذ یاب ػاو
ؿخلی ثه ؿ ب ثگویذ که  ،~Pیب م کن اػت دلیسی دس دػت داؿهه ثبؿیذ که نظشیاهای
نبػبصگبس ثب  Pسا مطه ل کنذ .دس این موسد ،ؿ ب زه ثؼب ثه خبی گ هن "اینکه  ،"Pهناوص
ثش این ثبوس ثبؿیذ که  ،~Pو یب اضه بل ثشاثشی ثشای  Pو  ~Pقبئل ثبؿیذ.
ثنبثشاین مشد اص ضیث ثبوسهبیـبن مه بوتانذ ،هم اص رن سو که رنهب ثبوسهبیـبن سا ثش
اػبع دلیل مه بوت (گضاس هبی پبیهی مه بوت ثاب دسخابت مخهس ای اص اعه ابد) ثشمای-
ػبصنذو و اینکه رن دلیل ثه ثبوسهبی غیشپبیهای مه بوتی منداش مایؿاود ،یاب اص رنسو کاه
افشاد مخهسف مالک هبی اػهنهبخی مه بوتی داسنذ ،یب اص رن سو که رنهب مالکهبی خاود سا
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(معیبسهبیی که ثذانهب رؿکبسا مهعهذ گشدیذ انذ) ثهدسػهی ثه کابس ن ایگیشناذ .ثشاػابع
نظشیهی دسونگشایبنه ی توخیه ،ثبوسی ثه نطوه ضمبن موخّاه اػات کاه دس صمابن ماوسد
ثطث ،اگش و تنهب اگش مجهنی ثش قشینهی تبمی ثبؿذ کاه رن سا مطه ال مایػابصد ،عقالنای
ثبؿذ .ولی این ثه دو ؿیو میتواناذ مطقاو ؿاود :ؿایو ی رهنای ( )subjective wayو
ؿیو ی عینی ( .)objective wayدلیل سا میتوان ثه ػابدگی زونابن دلیال دانناذ  ،یعنای
گضاس هبی پبیهای ثبل عل او ت ؼیش کشد ،یب زونبن قشینهی رسمبنی داننذ یعنی گضاس هابیی
که او ثه ضو رنهب سا پبیه میداناذو «مطه الگشدیاذ » ( )rendered probableسا مایتاوان
مطه لؿذ ثش اػبع مالکهبی خودِ داننذ یب ثه عنوان مطه لؿذ ثش اػبع مالکهبی
كطیص  ،فهم کشد.
توخیه یک ثبوس عجبست اص مؼئسه ی ثاه نطواػاهقشائی مطه ال کاشدن رن ثاش اػابع
گضاس هبی پبیهی داننذ اػت ،ضبل یب ثش اػبع مالکهبی اضه بل و پبیهایثودن دسػاتِ
( )right basicalityداننذ  ،یب ثش اػبع مالکهبی پیـینی كاطیص .فشریناذ فاشاهمػابصی
ثبوس واثؼهه ثه یک نوز قبثل اعه بد اػت ،یعنی ثه رنسه مع ونً ثبوسهبی كابدق فاشاهم
میروسد .اگش ثه نظش من زنین میسػیذ که ػبعت عذد 5110دقیقه سا نـبن میدهاذ نظاش
من اگش و تنهب اگش تنهب صمبنی ثبوسی موخّه اػت که این ؿیو اص دػتیابثی ثاه ثابوس دس
ایان موقعیاات -ایاان فشاینااذ ملااذاقی،دس معناابی فسؼا ی رن مااذ نظااش اػاات -اص نااوز
اعه بد،تعسو داؿهه ثبؿذ .اضه بل رمبسی یک ثبوس أخز ؿذ که مطلول فشرینذ معینای اص
كبدق ثودن اػت عجبست اص تنبػت ( )Proportionثبوسهبیی اػت که مطلول فشریناذی
كبدق میثبؿنذ .اگش اضه بل رمبسی ثیـهش اص  %50ثبؿذ ثبوس أخز ؿذ موخّه اػات .هاش
زه اضه بل رمبسی ثبنتش ثبؿذ ثبوس مب توخیه ثههش مییبثذ.
یک مـکل ثضسگ ثشای اعه بدگشایی ( )reliabilismا که ثه «مـکل ع ومیات» ( the
 )generality problemمعشو اػت ا این اػت که هش فشرینذ ملذاقی اص فاشاهمػابصی
یک ثبوس ،مهعسو ثه ثیؿ بس گونه هبی مه بوت اػت ،و اضه بلهبی رمابسی ثبوسهاب کاه
مطلول فشرینذهبی این انواز هؼهنذ میتواننذ مه بوت اص یکذیگش ثبؿنذ .صیشا هش فشرینذ
فشاهمػبصی یک ثبوس دس ثشگیشنذ ی عوامل عسّی ( )causal factorsثؼیبس مه بوتی اػاتو
ثنبثشاین ثه انواز ثؼیبس مه بوتی تعسو داسد که ثشضؼت تشکیتهبی مه بوت رن عبمل عسّی
مـخق ؿذ اػت.
ػویین ثشن این مـکل سا دس یک نظشیهی اعه بدگشایبناهی مطان ثشًاش نـاذنی
( )insuperableمیدانذ .دسػت اػت که هش ثبوسمنذی تنهاب میاضان مطاذودی اًالعابت
دسثبس ی نوز مزکوس داسد و مب ثبیاذ ثهاوانیم اص سا ایان میاضان مطاذود اًالعابتِ قبثال
دػهشػی ثشای ثبوسمنذ ثه اعه بدپزیشی دػتیبثیم .ولی اگش مب ثبیاذ ثاش اػابع قشیناهی
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ثبوسمنذ نؼجت ثه اعه بدپزیشی نؼجی انواز فشاهمػبصی ثبوس ثابوس وی سا اسصیابثی کنایم،
زنین فشرینذی تنهب توخیهی دسونگشایبنه (رهنی یب عینی) ثشای ثبوس ثه دػت میدهاذ .و
اگش این توخیه واثؼهه ثه قشینهی ثبوسمنذ اػت هیر دلیسای ثاشای مطاذود ػابخهن ایان
قشینهی وخود نذاسد ،قشینه ای که اضه بل ثبوسی خبف ثش اػابع رن دسثابس ی قشیناهی
اعه بدپزیشی فشرینذی که رن سا فشاهم کشد اسصیبثی میؿود.
ػویین ثشن هش نظشیهی ثیشونگشایبنهی توخیه مهقبسن سا نظشیهای مهسعو ثه عقالنیات
ؿ بس  6می خوانذ .هش نظشیه ی ثیشونگشایبنهی مطوای یاک نظشیاهی اعه بدگشایبناهی
ػشساػت و كشیطی نیؼت ،و یکی اص نظشیبتی که نظشیاهی اعه ابدگشایبناهی كاشیطی
نیؼت نظشیهی تو ین ( )theory of warrantپالنهینگب اػت که ؿبیؼههی توخاه خابف
ت ثابوس دینای
ت ایان نظشیاه ثاش عقالنیا ِ
مب دس هنگب مالضظهی تأثیش گؼهشد ی کبسثؼا ِ
اػت .10این نظشیهی ثشونگشایبنهی اخیش ثه نظش ػویین ثشن دس توبد ثب نظشیاهی اػبػابً
دسونگشایبنهی «عقالنیتِ» منذسج دس مقبلهی قجلتش او دس کهبة ای بن و عقالنیات اػات
که ثب ه کبسی خود او ویشایؾ ؿذ اػت .نظشیهی اخیش پالنهینگب دسثشگیشنذ ی عنلشی
اعه بدگشایبنه اػت ولی ثش مذاس م هاو کابمالً مه ابوتی مه شکاض ؿاذ اػات .نظشیاهی
پالنهینگب دسثبس ی «تو ین» اػت و ه بنت نضد او زنبن تعشیف ؿذ کاه مـخلاهاؽ
=ضذ کبفی رن< ثبوسی دسػت سا ثه ؿنبخت مجذل میکنذ .هشزنذ مشد عبدت داسناذ کاه
ؿنبخت سا ثبوس (قویبً) موخه و كبدق ثذاننذ ،امشوص ثیـهش نویؼنذگبن زنین میانذیـنذ
که ثشای کؼی که فالن و فالن سا میؿنبػذ زیضی ثیـهش (و تب ضذی مه بوت) اص كاش ِ
ثبوس (قویبً) موخّه و كبدق نص اػت .ولی ه بنت و توخیه ثه سوؿنی م ابهی ی ؿاجیه
ثه هم هؼهنذ ،و پالنهینگب معهقذ اػت که وقهی مشد دغذغهی این سا داسنذ که ریاب ثابوس
مؼیطی عقالنی اػت یب نه ،دغذغه ی رنهب این اػت که ریب رن ثبوس ثه معنبی مازکوس ثاه
قذسکبفی ه بنت داسد یب نه .ثنبثشاین منبػات اػات کاه نظشیاهی وی سا یاک نظشیاهی
ثشونگشایبنهی توخیه ثذانیم.
پغ ثنب ثه نظشیه ی اخیش پالنهینگب ثبوس خبف مان ها بنت داسد .ثابوسی مایتواناذ
مشاتت گونبگونی اص ه بنت داؿهه ثبؿذ ا اگش ثبوسی ثه ه بن انذاص قوی ثبؿذ که ًشش
و ثشنبمهاؽ اقهوب مایکناذ و داسای دسخاهی منبػاجی اص ها بنت ثبؿاذ .ثنابثشاین اگاش
فشرینذی که رن سا تولیذ می کنذ تنهب ثشای تولیذ ثبوسهبی كبدق دس  %60اوقبت ًشاضای
ؿذ ثبؿذ ،تنهب داسای دسخهای نؼجی اص ه بنت اػت .ولی اگش ه بنت کابفی سا داؿاهه
ثبؿذ ثه ؿنبخت دػت مییبثذ :من میدانم که میضی پیـبسوی من اػت.
ثه دیذگب پسنهینگب خذا عبمسی اػت که قلذهبیی داسد ،یعنای خاذا قاوای زناذی سا
ًشاضی کشد که معٌو ثه تولیذِ ثبوسهبی كبدق هؼهنذ .نوز قو ی ؿنبخهی ثش اػابع
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ًشش خذا ثشای اینکه زگونه مب ثبیذ ثه ثبوسهبی كبدق گونبگون دػت یبثیم ثاه نطاوی
یگبنه مـخق ؿذ اػت .ولی اگشکؼی ه سون پیشوان نظشیه تکبمل معهقاذ ثبؿاذ کاه
خذا مب سا نیبفشیذ ثبؿذ دس رنلوست ثب نقن و مؼئسهی ثضسگای سوثاشو خاواهیم ؿاذ.
صیشا تکبمل (یب هش عست ثیخبن دیگش) عبمسی نیؼت که نیبتی داؿهه ثبؿاذ .تنهاب معنابیی
که میتوانیم ثشای تکبمل تل یمگیشنذ ی زیضی دس نظش ثگیشیم ایان اػات کاه تکبمال
عست رن زیض ثبؿذً .جو این دیذگب قوای ؿنبخهی دس كوستی ثهگوناهی منبػاجی ع ال
میکننذ که رنهب مٌبثو ؿیو ی ع سیای که تکبمل ثاشای رنهاب تنظایم کاشد ع ال کنناذو
ثعجبست دیگش ًشش و ثشنبمهی رنهب «معٌو ثه» تولیذ ثبوسهبی كبدق اػت تنهب تب خبیی
که دس رن مطیي ثبوسهابی كابدقی تولیاذ گاشدد ،و مطیٌای «ثاهاناذاص ی کابفی ؿاجیه»
()suficiently similarثه رن اػات کاه قاوای ؿانبخهی ثاشای رن تنهاب اص رنسو ًشاضای
ؿذ انذ که رن قوا دس مطیي خذیذ هم ثبوسهبی كبدقی تولیاذ کنناذ .ثنابثشاین کال ایان
ع بست ثب اػبع قشاس دادن تکبمل فشومیپبؿذ که عجابست اص اعه ابدگشایی ػابد اػات.
اگش تکبمل مب سا ػبخهه ،پغ اگش قوای ؿنبخهی فشاهم ؿاذ توػاي رن ثاه ًوسگؼاهشد
ثبوسهبی كبدق تولیذ می کننذ ،رن ثبوسهب ه بنت یبفهه هؼهنذ .ولی اص رنداب کاه ناوعی
که قبثل اعه بد ثودن یک فشرینذِ أخز ؿذ ثبیذ ثش اػبع رن اسصیبثی ؿاود ،اکناون دیگاش
ن یتوانذ توػي نیبت یک ػبصنذ معین ؿذ ثبؿذ ،مب ثبس دیگش ثه ه بن مـکل ع اومی
ثشمیگشدیم ،یعنی اینکه رن سا زگونه ثبیذ معین کشد .و اگش ثبیذ ثاش اػابع قشیناهی ماب
نؼجت ثه انواز اعه بدپزیش معین ؿود ،دس این كوست نظشیهی «کبسکشد منبػت» نظشیاه-
ای دسونگشایبنه میؿود و دیگش هیر دلیل اكولی ثشای معهجش نذانؼهن انواز دیگش قشینه-
ای غیش اص قشینهی دسثبس ی اعه بدپزیشی انواز تولیذِ ثبوس وخود نخواهاذ داؿات ،و نیاض
دلیسی ثشای مالضظهی اینکه زگونه م کن اػت ه هی قشائن مب ثبوسهبی مب سا ثش اػبع
مالکهبی دسونگشایبنه میػبصنذ وخود نخواهذ داؿت .ضهای اگاش ثاش اػابع نظشیاهی
پالنهینگب معنبی سوؿنی ثشای ثبوسمنذی که ثبوسهبی ه بنتیبفهه داسد دس کبس ثبؿاذ اگاش
خذایی وخود داؿهه ثبؿذ ،تل ی بت خذا ثشای اینکه مب زگونه ثبیذ ثه ثبوسهبی كابدق
دػت یبثیم زیضهبیی نیؼهنذ که اغست مب ثذانهب دػهشػی داؿهه ثبؿیم ،و ماب ثبیاذ ثعاذاً
ثجینیم کهاین نگب زگونه ثه مـکل مهنوز ثیـهشی ثشای نظشیهی پالنهینگب تجذیل میؿود.

.4-4اًَاعٍهراتبعقالً٘ت

ػویین ثشن دس ثخؾ اسصؽ ثبوس دینی عقالنی ثب ثشسػای دقیاو معنابی عقالنیات و
اقؼب رن می پشداصد .وی اثهاذا دس پبػا ثاه پشػاؾ معشفات ( )Knowledgeزیؼات
تلشیص داسد که معشفت زیضی خض ثبوس كبدق نیؼت امب نه هاش ثابوسی ثسکاه معشفات
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نیبصمنذ داؿهن ثبوس قوی اػت .یک نظشیهی دسونگشایبنه معهقذ اػت که معشفت ثابوسی
(ثه نطوی مهقبسن) قویّبً موخّه و كبدق اػت ،موخّه یعنی ثش اػبع مالکهبی عینای ثاه
معنبی عقالنی ؿ بس ی ( ،)2یعنی خبیی که توخیه مهکی ثه هیر ثبوس کبرثی نیؼت .اگاش
ثبوس كبدقی داؿهه ثبؿیم ولی ثبوس مب اص سا ثبوسهبی نبدسػت ثه دػت رمذ ثبؿذ ثب این
ضبل (ثنب ثه اكل دلیل) مب (قویّبً) دس ثبوس ثه رنسه دانؼهه ایم موخه هؼهیم ،و لزا نهیداه-
گیشی مب نیض موخه اػت .دس ایندب مب ثبوس كبدق قویّبً موخّهی داسیم .ولی ایان ماب سا ثاه
معشفت ن ی سػبنذ ،صیشا ثبوس دسػتِ مب تلبدفبً اص اًالعبت نبدسػت نهیداهگیاشی ؿاذ
اػت .این نظشیه تب ضذ صیبدی دسونگشایبنه اػت ،صیشا دسثشگیشنذ ی توخهی ثاه معنابی
دسونگشایبنه ی رن اػت .نظشیبت ثشونگشایبناه ی توا ین ،ثشخاوسداس اص ه ابن الگاوی
نظشات ثشونگشایبنهی توخیه هؼهنذ .ثش اػبع زنین نظشیهای ،تو ین ،مؼائسهی ثابوسی
اػت که مطلول فشرینذی كبدق ثبؿذ ،ثشای ن ونه فشرینذی که ثه نطاو قبثالاعه ابدی
ثبوسهبی كبدق سا تولیذ می کنذ ،یب فشرینذی که مالکهبی پیسیذ تاش سا تقشیجابً ثاشروسد
میػبصد ولی اصرندب که مـکالت هش نظشیهی ثشونگشایبنهی تو ین هماسص ثب مـاکالت
هش نظشیهی ثشونگشایبنهی عقالنیت (یب توخیه) اػت دیذگب ػویین ثشن ایان اػات کاه
نظشیهی سهبیتثخـی دسثبس ی معشفت ،ثبیذ نظشیهای دوسنگشایبنه ثبؿذ.
)(Swinburne , R.,Faith and Reason,2005,oxford, university press,34

ثه نظش ػویین ثشن ثبوس كبدق قوی ثبیذ ثه نطومهقبسنی موخه ثه معنبی عینی دسون-
گشایبنه ی رن ثبؿذ ،یعنی عقالنی ؿ بس ی  2ثبؿذ .او اعهقبد داسد کاه ثابوس كابدق ثههاش
اػت قوی ثبؿذ ،و اینکه ثههشین کبس ثشای أخز یک ثبوس كابدق أخاز یاک ثابوس قاوی
عقالنی اص نوز  2اػت و دس نهیده ،تنهب سا ضل ثشای ضلول و ثیبن معشفات ،ضلاول و
ثیبن ثبوسهبی قوی عقالنی اص نوز  2اػت ،صیشا رنهب ثبوسهبیی هؼهنذ که ثب اضه بل ثؼیبس
صیبدی ثه معشفت میسػنذ .معشفت میتوانذ نؼجت ثه ثبوس كشفبً كبدق عقالنی اص ناوز
 2مه بوت و اسصؿ نذتش ثبؿذ ولی سا أخز اولی سا أخز دومی اػت.
الجهه میتوانیم ثه ػ ت أخز ثبوسی سویم که ثهنطومهقابسن توخیاه ثههاشی ماییبثاذ،
یعنی ثه اضه بل ثیـهشی كبدق اػت ،تب ثه ػ ت ثبوس اكایل خاود سویام ا و ایان ثاه
معنبی این اػت که ثبوس اكیل م کن اػت توخیه ثشتشی ثیبثاذ ،یاب ثاش عکاغ رن ثابوس
اكیل میتوانذ كبدق نجبؿذ .زنین ضشکهی ثبیذ عجبست اص ثشسػی ضقیقت ثابوس ثبؿاذ و
زنین ثشسػیای هم دسثشگیشنذ ی خؼهدوی قشینهی ثیـهش (گضاس هبی پبیهی مشتجيتاش)
اػت و هم اسصیبثی مدذد توانؾ قشینهای کاه پایؾتاش داؿاههایام .ثابوسی کاه هام ثاه
نطومهقبسنی موخّه اػت و هم ثه نطومنبػجی ثشسػی ؿذ اػت ثبوس ثه نطاو غیشمهقابسن
موخه نبمیذ میؿود.
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ػویین ثشن اص میبن انواز مهعذد نهیدهگیشی توخیه نبمهقبسن ػه ناوز دسونگشایبناه سا
اص هم مه بیض میػبصد .نخؼت ثبوس داننذ اػت که مجهنی ثش زیضی اػت که داننذ رن سا
ثشسػی منبػت تسقی میکنذ ،این نوز ثبوس سا ػویین ثشن ثابوس عقالنای اص ناوز  3مای
نبمذ .دسواقع ،ثبوسی هؼت که ثشاػبع مالکهبی اػهقشائی او ،و نیض ثش اػابع ثشسػای
منبػت مجهنی ثش مالکهبی خود او اص منبػت ثودن مطه ل ؿذ اػت .پغ ثبوسی سا که
زنین ؿکل یبفهه ثبؿذ ثبوسی مینبمذ که ثه نطومهقبسن و رهنی توخیاه ؿاذ اػات ،یاب
عقالنی اص نوز  4اػت .ثبوسی عقالنی اص نوز  4اػت که عقالنی اص نوز  1ثبؿذ .ثاذین-
تشتیت فشدی که داسای ثبوس عقالنی نوز  2ثبؿذ ثبوسی اػت که مجهنی ثش ثشسػی منبػت
ثش اػبع مالکهبی كطیص اص منبػت ثودن اػت  .زنین ثبوسی ثه نطوعینی و نبمهقابسن
موخه اػتو ػویین ثشن زنین ثبوسی سا ثابوس عقالنای اص ناوز  5ماینبماذ .و ػاشاندب
دػتکم ثه ًوسنظشی م کن اػت که ثه ه بن انذاص انواز مهعذدی اص توخیاه نبمهقابسن
ثشونگشایبنه وخود داؿهه ثبؿذ که انواز مهعذدی اص توخیه مهقابسن ثاشونگشایبناه وخاود
داسد.
این ػه نوز اص توخیه نبمهقبسن دسونگشایبنه ػه ؿیو ی مه بوت سا پذیاذ مایروسناذ،
که كبضت ثبوس م کن اػت ،ثهعنوان نهیدهی نبتوانی دس ثشسػی ثبوس ثه نطومنبػت ،دس
رنهب اص داؿهن ثبوسی عقالنی ثبصمبنذ .نبتوانی میتوانذ مطلاول رن دػاهه اص ماالکهابی
خودِ داننذ ثبؿذ که وی اص رنهب رگب اػاتو ه سناین مایتواناذ مطلاول رن دػاهه اص
مالکهبی خودِ كبضت ثبوس ثبؿذ که وی اص رنهب نبرگب اػاتو یاب نبؿای اص ماالکهابی
كطیص ثبؿذ .تقؼیم نبتوانبییهب ثش اػبع مالکهبی خود داننذ ثه نبتوانبییهابیی کاه اص
رنهب رگب اػت و رنهب که رگب نیؼت ،صمبنی پذیذ میریذ که مب ثه نبتوانی توخه مایکنایم
تب ثشسػی سا پیگیشیم ،دس ضبلی که تنهب نبتوانیای که مطلول ماالکهابی خاود دانناذ
اػت عجبست اص نبتوانبییای اػت که واکنـی ثه قشینهی دسػت دس صمبنی خبف اػت.
Swinburne , Richard,Faith and Reason,2005,chap.2

ػویین ثشن عقالنیت ناوز ػاو سا منجعاث اص پاظوهؾ و تطقیاو فاشد دانؼاهه کاه
مؼئولیت فشد سا نیض ثذنجبل داسد .ثبوسهبی عقالنی اص نوز ػو ثب ادله کابفی فاشاهم ؿاذ
انذ امب دس عین ضبل ثبوس قوی و یقینی ثب نوز پندم میؼش خواهذ ؿذ .یک کبسرگب م کن
اػت موسدِ خوثی عسیه یک مظنون داؿهه ثبؿذ کاه ثشاػابع قشیناهی موخاود دس صمابن
مطبک ه ،ثه گونهای توخیهپزیش قبئل ثه گنب کبس ثودن وی ثبؿذ ،ولای کبسرگاب ثابوس داسد
که خنبیت مؼئسهای خذی اػت و اینکه او وهی اه داسد ثاه عناوان یاک کبسرگاب صمابن
ثیـهشی سا كش تطقیو و ثشسػی کنذ .ثنبثشاین هشزنذ ثشای وی هنگب مطبک ه ثبوس ثه
این عقیذ که مههم مدش اػت عقالنی اػت ،ثبوس او ثه این ؿیو نبموخاه اػات ،صیاشا
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وی نکوؿیذ تب قشینهی ثه قذسکبفی مشتجي ثه دػت روسد.یب دانـ نذی که پسای سا مای-
ػبصد یب خشثقیسی سا ثه پب میک نذ م کان اػات دسیبثاذ کاه او ثبیاذ مطبػاجبت خاود سا
ثشسػی کنذ تب رنهب فشونشیضنذ .نبتوانی دس زنین ثشسػی مدذدی  ،ثبوس او سا ثه سغم اینکه
عقالنی اص نوز  2میثبؿذ تجذیل ثه ثبوسی غیشعقالنی اص نوز  3میکنذ.
ضهی اگش کؼی ثبوس داؿهه ثبؿاذ کاه او ضقیقات ثبوسهابیؾ سا ثاه نطاوی منبػات
ثشاػبع مالکهبی خود ثشسػی کشد اػت ،ثبص او ن یتوانذ زنین کشد ثبؿاذ .کبسرگاب
م کن اػت قویبً ثه اه یت اعهقبد پسیغ ثه نظش كبدق دسثبس ی گناب یاک مظناون ثابوس
داؿهه ثبؿذ ،ولی نهوانذ پیبمذ این ثبوس کسی سا دس ثشسػی رتی خودؽ تـخیق دهاذ .او
ثبوس داسد که ثبوسی قوی داسد ولی نذاسد .دس این موسد ،ثبوس او که مظناون ماههم اػات
ثبوسی غیشعقالنی اص نوز  4اػت .یک ثبوس م کان اػات نابتوان اص عقالنای ناوز  3یاب
عقالنی نوز  4ثبؿذ نه تنهب اص رنسو که (دس نظش داننذ یب ثاش اػابع ماالکهابی او) ثاه
نطونبمنبػجی ثشسػیؿذ ثسکه اص رنسو که اثذاً عقالنی نوز  1نیؼت -این ثبوس ثش اػابع
گضاس هبی پبیهی داننذ ثنب ثه مالکهبی خودِ داننذ مطه ل نیؼت.
ولی کبسرگب ن یتوانذ دسثبس ی اینکه ریب مظنون گنب کبس اػت یب نه ثبوس عقالنی ناوز
 2داؿهه ثبؿذ ،یب او ن یتوانذ دسثبس ی اینکه ریب وی ثبوس خود سا ثه نطومنبػجی ثشسػای
کشد یب نه ثبوسی عقالنی اص نوز  2داؿهه ثبؿذ .تطت هش یاک اص ایان ؿاشایي ،ثابوس او
مجنی ثش اینکه مظنون گنب کبس اػت ثبوسی غیشعقالنی اص نوز  5اػت .ثنبثشاین وی م کن
اػت دسثبس ی اینکه ثشسػی ثبوسی که مندش ثه خبنی خوانذن کؼی میؿود زقذس مهام
اػت نظشی نبدسػت داؿهه ثبؿذ .م کن اػت او فکش کنذ که یک یاب دو ػابعت صمابنی
که كش ثشسػی کشد خیسی هم صیبد اػت و دیگش ثغ اػت .ولی ثاه نظاش مان خاوا
ثبوس داؿهه ثبؿذ یب نه ،ضقیقت اخالقی هشوسیای وخاود داسد ثاشای اینکاه کؼای کاه
ؿهبدتؾ میتوانذ صنذگی کؼی سا تطاتالـاعبز قاشاس دهاذ ثؼایبس مهام اػات کاه دس
موهعی قشاس گیشد که ثهوانذ ؿهبدتی دسػت دهذ .ضقبیو هاشوسی ثشاػابع هاش قشیناه
داسای اضه بل  1هؼهنذ و اص ه ینسو مؼس بً داؿهن ثبوسی كبدق دسثابس ی موهاوز ثاه
ًوسعینی ثؼیبس مهم اػت یب اینکه کبسرگب م کن اػت ثبوس داؿاهه ثبؿاذ کاه مظنونابن
ه واس گنب کبسنذ و لزا ثبوس داؿهه ثبؿذ که هیر نقٌهای ثشای ثشسػی وخاود ناذاسد کاه
صمبن ثیـهشی سا ثٌسجذ صیشا ثشسػی ثیـهش ت بوتی ایدبد ن یکنذ ولی کبسرگب م کن اػت
ثه ػبدگی قشینهی خود دسثبس ی اینکه مظنونبن هنوص گنب کبسناذ سا ثاه دسػاهی اسصیابثی
نکشد ثبؿذ.
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ثبیذ دانؼت که اص لطبٍ نظشی ،دػت کم ثاه ه ابن اناذاص کاه م کان اػات اناواز
مهعذدی اص توخیه مهقبسن ثاشون گشایبناه وخاود داؿاهه ثبؿاذ اناواز مهعاذدی اص توخیاه
نبمهقبسن ثشونگشایبنه هم وخود داؿهه ثبؿذ.
ه بنگونه که دیذیم ،ثبوس كبدق اغست اه یت فشاوانی داسد ،ػویین ثشن أخز ثابوس
عقالنی اص نوز  5سا ضبئض اه یت ثؼیبس می دانذ.لزا تلشیص می کنذ که مب ثبیذ اص رندب که
هؼهیم رغبصکنیم ،یعنی اص اینکه نظشات بن دسثبس ی کذا ثبوسهب اه یت داسنذ و مب زقاذس
میتوانیم اص ثشسػی ثیبموصیم .ثه ثبوس او مب ثبیذ اص تأمل دس معیبسهبی بن رغابصکنیم ،یعنای
ثب ضلول اً ینبن اص اینکه ثبوسهبی بن عقالنی اص نوز  3هؼهنذو این کبسی اػت که می-
توانیم اندب دهیم .ولی ه ین فشرینذ اص ثشسػی معیبسهبی بن میتوانذ مب سا ثه ثهجاود رنهاب
و مالضظهی نیبص ثه أخز قشینهی ثیـهش ػوق دهذ .زهثؼب مب ثه ًوسات بقی ثه یک قشینه-
ی نو دػت یبفهیم ،یب زهثؼب دیگشان ثذان سػیذنذ و یب زهثؼب رنسه توػي ادله خوة ثه
مب نـبن داد میؿود رن سا ثه مب خبًشنـبن ػبصد ،و کل فشرینذ میتوانذ ثه ثبوس عقالنای
نوز  5و لزا ثه ثبوسی که ثه اضه بل صیبد كبدق اػت مندش ؿود.

.5بخشیَايی از فصل چُارم کتاب عقل ي ايمان

داننذ ای که ثبوس داسد "ثه اینکه  ،" pداسای ثبوسهبیی اػت که من رناشا ثبوسهابی اص
ضیث رهنی مهقبسن ثب ثبوسهبی عقالنی اص نوز  1می نبمم  ،اگش و تنهب اگاش ثابوسؽ "ثاه
اینکه  " Pمجهنی ثش دلیل ثبل عل تب ثبؿذ و ثشاػبع مالک اػاهقشائیاؽ ثشپبیاهی ه ابن
دلیل ثبل عل تب مطه ل ؿذ ثبؿذ .یاک دانناذ ثبیاذ ثابوس داؿاهه ثبؿاذ کاه ثابوسی اص
ثبوسهبیؾ دسكوستی موخّه اػت که وی ثبیذ رن ثابوس سا داؿاهه ثبؿاذ (ناک ثاه فلال
نخؼت) ،ولی دس واقع م کن اػت که ه واس زنین نجبؿذ .نبکبمی وؿکؼات ()Failure
ثشضؼت توخیه رهنی  ،ؿکؼت دس ػبصگبسی دسونای دس نظاب ثبوسهابی دانناذ اػات،
یعنی ؿکؼت مشثوى ثه زیضی اػت که داننذ اص رن نبرگب می ثبؿذ.
ثبوسهبی یک داننذ میتواننذ ثه این كوست موخّاه ثبؿانذ کاه رنهاب ثاه نطاودسونی
ػبصگبس ثبؿنذ و دس عین ضبل م کن اػت مب اضؼبع کنیم که وی ه ن ثابوس ثاه رنهاب
خود سا ثه ؿیو ی عقالنی و ثهگونهِ موخهِ عینی نؼجت ثه خهبن ،مؼائول نکاشد اػات.
من تالؽ ثشای تلبضت رنسه سا مب ثؼیبس دس خؼهدوی رنیم توخیه دسونگشایبنهی عینی
یب عقالنیت نوز  2تعشیف میکنم .داننذ ای که ثبوس داسد "ثاه اینکاه  ،" Pداسای زیاضی
اػت که من رن سا ثبوسی ثه نطو عینی دسونبً موخّه یب ثبوس عقالنی نوز  2میخوانم اگاش
و تنهب اگش Pثهساػهی ثه نطومنٌقی ثشاػبع قشینهی داننذ مطه ل ؿذ ثبؿذ ،و قشیناهی
او ؿبمل گضاس هبی پبیهای ثبؿذ که او ثه نطوعینی رنهب سا ثب اعهقبد ثه دسخاهی اً ینابنی
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که ثه رنهب داسد توخیه کشد ثبؿذ ،یعنی رنهب ثهساػهی ثه ه بن انذاص مطه ل ثبؿنذ کاه او
ثذانهب ثبوس داسد .این نوز اص عقالنیت مٌسجی مشثوى ثه انٌجبق ثب معیبسهبی عینای اػات
که ثبوسمنذ م کن اػت رنهب سا تـخیق نذهذ دسضبلی کاه دس واقاع ثهواناذ رنهاب سا ثاه
سوؿنی انکبس کنذ.
نویؼنذگبن ثؼیبسی ثه دنجبل تجیین این مٌست ثود انذ که گضاس هبی پبیه زه صمبنی ثه
نطو منبػت یب دسػت پبیه هؼهنذ ،یعنی زه صمبنی ؿیو ی موسد عالقهی مب ثاشای ثابوس
ثه رن گضاس هب منٌقبً رنگونه ثودن رن ؿیو سا مطه ل میػابصد .زناین گاضاس هابی ثاه-
دسػهی پبیه  ،ه بن خبیی هؼهنذ که مب ضو داسیام دس فشریناذ ؿاکل دادن ثابوس اص رنداب
ثیبغبصیم .رلوین پالنهینگب ( )Alvin Plantingaدیذگبهی سا ثیابن کاشد کاه خاودؽ رن سا
مجنبگشایی کالػیک ( ) Plantinga and WolterstorV 1983: 58–62نبمیذ که رمیاض ای اص
نظشات قذی ی یب ػنهی ،قشون وػٌبیی و دوس ی نخؼت مذسن (دکبست ،نک ،نیجنیهغ
و مبننذ رنهب) ثود و دسثبس ی این اػت که نقبى رغبص منبػت ثشای ؿکلدهای ثابوس زاه
هؼهنذ.
ثنیبدگشایی کالػیک ( )Classical Foundationalismثش این ثبوس اػت که«:گضاس ی  Pتنهب
و تنهب دس كوستی ثشای یک فشد واقعب پبیه اػت که یب ثشای رن فشد خودثذیهی ثبؿاذ یاب
ثشای او اكالشنبپزیش ( )Incorrigibleثبؿذ یب ثشای ضواع وی ثذیهی ثبؿذ»
ثبوسهبی خودثذیهی ( )Self-evidentرن گضاس هبی هشوسی مبننذ  2+2;4هؼهنذ کاه
مب ن یتوانیم دسػهی رنهاب سا ثاذون ثابوس ثاذانهاب ث ه ایم .گاضاس هابی اكاالشنبپازیش
گضاس هبیی هؼهنذ کاه ماب دسثابس ی اسصؽ كاذق رنهاب (اینکاه كابدق اناذ یاب کابرة)
ن یتوانیم ثشخٌب ثبؿیم ،مبننذ این گضاس که «من اکنون تلویشی ػجض دس میذان دیذ خود
داس » .گضاس هبی ثذیهی ثشای ضواع رنهبیی هؼهنذ که گضاس هبی سوصمش ی مب مثل اینکه
«دس ایندب میضی هؼت» سا گضاسؽ میکننذ .مجنبگشایی کالػیک مذعی رن اػت کاه تنهاب
گضاس هبیی ثه نطوعقالنی موسد ثبوس قشاس میگیشنذ که واقعب گاضاس هابی پبیاه ثبؿانذ یاب
توػي رنهب موسدپـهیجبنی واقع ؿذ ثبؿنذ (یعنی مطه ل ؿذ ثبؿنذ) .پالنهینگب قٌعابً ثاه
دسػهی مذعی اػت کاه مجنابگشایی کالػایک دسیبفات ثؼایبسمطذودی اص «واقعاب پبیاه»
( )Properly basicداسد .ثؼیبسی اص گضاس هبی پبیاهی افاشاد کاه مان دس فلال نخؼات
فهشػت رنهب سا ثیبن کشد  ،مٌ ئنبً ثبوسهبی واقعب پبیه هؼهنذ :ثشای ن ونه گضاس هابیی کاه
خبًشات واهص سا گضاسؽ مایکنناذ .پالنهینگاب ه سناین ماذعی اػات کاه مجنابگشایی
کالػیک زنبن اػت که ثبوس ثذان ثشاػبع مالکهبی خودمبن غیشعقالنای اػات ،صیاشا
گضاس ی مزکوس مالکهبی مب سا ثشای واقعب پبیهای ثودن ثشروسد ن ی ػابصد و زنابن ثاه

باور عقالنی؛ نقد کتاب ايمان و عقل 232

نظش ن یسػذ که گویی ثوػیسهی هش گاضاس ای کاه رن سا ثاشروسد ػابصد ،مطه ال ؿاذ
اػت .ثنبثشاین مب نیبصمنذ رموص ای مه بوت ثشای «واقعب پبیه» هؼهیم.
ثه نظش من اینکه هش گضاس ی پبیه ،واقعب پبیه اػت مالک اػهقشائی اولیه ای اػات کاه
من رن سا اكل صودثبوسی ( )Credulityمینبمم و ثش این نظاش کاه ایان اكال ثاش ت اب
گضاس هبیی که ثشای ثیبن تدشثه ثه کبس میسونذ (یعنی زیضهبیی که مب فکش میکنیم تدشثه
یب اداسک کشد ایم) یعنی هش گضاس پبیه ای که واقعب پبیه ثبؿاذ ،اًاالق مایؿاود .مان اص
گضاس ای که واقعب پبیه اػت گضاس ای سا مشاد میکنم که ثشاػبع مالکهابی كاطیص (دس
نجود دلیل دیگش دس له یب عسیه كذق رن) اضه بنً كبدق اػت ،ولی تنهب ثشاػبع دلیسی که
داننذ ی مبیل ثه ثبوس ثذان ،ثب اضه بلی ثب دسخهی اعه بد ثه رن ،ثاذان دلیال ثابوس داؿاهه
ثبؿذ .اكل صودثبوسی مٌ ئنبً دسػت اػت .ثب كش نظش اص هش وهع پیـینی ،و ثب تلوس
اینکه زیضی هؼت که دلیل خوثی (دس نجود قشینهی مخبلف) ثشای ثبوس ثه اینکه مب رن سا
اداسک می کنیم وخود داسدو و نیض ثب دس نظش گشفهن اینکه ثه سوؿنی زیضی هؼت که دلیل
ثؼیبس مطک ی ثشای ثبوس ثه اینکه مب رن سا ادساک میکنیم وخود داسد ،ثب فشم ت ب اینهب
اگش مب اكل صودثبوسی سا انکبس کنیم ثبیذ ت ب ثبوسهبی خود ثه خهابن ثیشونای سا کابمالً
نبموخه ثذانیم .این پیؾ فشم مٌ ئن ًب دسػات ،مجنای ثاش اینکاه اغسات ثبوسهابی ثؼایبس
مع ولی مب که ثشخبػهه اص تدشثهی مب نؼجت ثه تدشثهی میض ،كانذلیهاب و افاشاد دیگاش
هؼهنذ اضه بنً دسػت می ثبؿنذ ،ثه گونهی اخهنبةنبپزیشی ثاه اكال صودثابوسی منداش
11
میؿود.
اینکه ثبوسهبی پبیه که ثه كوست ثیبن دلیل فه یذ میؿونذ (زیضهبیی که دسػهی یاب
نبدسػهی ؿبن سا ثب دنیسی پیـینی «دسمی یبثیم») ثه ساػهی پبیاه هؼاهنذ یاب ناه ،مهاأثش اص
اكل صودثبوسی نیؼت .رنهب واخذ دسخه ای اص اضه بل منٌقی پیـینی هؼهنذ که تابمالت
كشفبً پیـینی ثذانهب نؼجت داد ؿذ .ضقبیو هشوسی خضیی مبننذ  2+2;4یاب ثضسگهاشین
عذد اول وخود نذاسد ،داسای اضه بل پیـینی  1می ثبؿذ و گاضاس هابی هاشوستب کابرة
مثل  2+2 ; 5داسای اضه بل پیـینی ك ش میثبؿنذ .ه سنین گضاس هبیی هؼت که داسای
مشاتت میبنی اص اضه بل ثشای دنیل كشفبً پیـینی هؼهنذ.
ثنبثشاین اگش ثبوسی مجهنی ثش ثبوسهبی پبیه ثبؿذ که مشاتت اؿهجبهی اص اضه بل پیـینی
ثه رنهب نؼجت داد ؿذ  ،میتوانذ ثبوسی نبموخه  ،ثاه معنابی عنیای دسونگشایبناه ثبؿاذ
(یعنی نبتوان اص عقالنیتِ ؿ بس  2ثودن) .زنین ثبوسی اصرن سو ثذین معنب نبموخه اػات
که داننذ مالک اػهقشائی نبدسػهی سا اػه بد کشد اػت.
من پیؾ اص این مذعی ؿذ که مب ثه ًوسگؼهشد دس نظشات بن پیشاماون ماالکهابی
دسػتِ نهیدهگیشی اػهقشائی ،موافو و همسأی هؼاهیم و مٌ ئنابً تقشیجابً ه اهی ماب (دس
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لطظبت غیشفسؼ ی خود) ثب این موافقیم که مالکهابی اػاهقشائی دسػاهی وخاود داسد...
پغ مب ثبیذ مالکهبی خود سا مالکهبی دسػهی ثذانیم .این مالکهب ،که من ثبیذ پغ اص
این رنهب سا پیؾفشم گیش  ،مالکهبیی هؼهنذ که من پیؾتش توكی ـبن کاشد ا ه ابن
مالک هبی زهبسگبنه ثشای هنگبمی که دنیل ،ثعالو ی اكل ؿهبدت ،نظشیهای سا مطه ل
میػبصد( ثبصگشدیذ ثه ف( ،)46.اكل ؿهبدت یب قبثل اػاهنهبج اص دلیال رن ماالکهابی
زهبسگبنه اػت یب قبئم ثه خود ( )Self-Standingمی ثبؿذ).
فشد ثبیذ ثبوس داؿهه ثبؿذ که ثبوسهبیؾ نه تنهب ثه كاوست رهنای ثسکاه ثاه كاوست
عینی موخّهانذ (عقالنیتِ ؿ بس  .)2صیشا او ثبیذ ثه گضاس هبی پبیاهاؽ هام ثابوس داؿاهه
ثبؿذ تب واخذ اضه بلهبی پیـینیای ؿود که ثه رنهب نؼجت میدهاذ ،یعنای ثابوس داؿاهه
ثبؿذ که واخذ رنهب اػت ،و او مگش وقهی که معهقذ ثهاین ثبؿذ که مالکهبی اػاهقشائی-
اؽ كطیصانذ ن یتوانذ ثبوس داؿهه ثبؿذ که ثبوسهابیؾ ثاه ساػاهی ثاش اػابع دلیال او
مطه ل ؿذ انذ .ثب این ضبل دس واقع ثبوسهبی او ن یتواننذ ثه گونهای عینی موخّه ثبؿانذ
و مب ثهعنوان نبهشان ثیشونی میتوانیم داسوی کنیم که رنهب زنین نیؼهنذ.


.6وتیجٍگیری

کهبة ای بن و عقل ثب توخه ثه تعشیف ػویین ثاشن اص عقال و ای ابن و کوؿاؾ وی دس
ػبصگبسی ثخـیذن این دو ثنیبد ،یکی اص مه هشین رثبس او ثـ بس مای ریاذ .ػاویین ثاشن
ثشای نخؼهین ثبس دس فسؼ ه دین تالؽ کشد تب معنبی عب و واضذ عقل سا موسد نقذ قاشاس
داد و ثب توخه ثه معبنی پندگبنه ای که اص عقل اسائه می دهاذ ،نـابن دهاذ کاه دیاذگب
تعبسم میبن عقل و ای بن ،سایی نبدسػت اػت .اثهذا ثبیذ پشػایذ کاذا ای ابن ثاب کاذا
عقل نبػبصگبس و کذامین ؿبن ػبصگبسنذ .او که پیشو« تومبع رکوینبع» دس ثابة عقال و
ثشهبن عقسی اػت ،می کوؿذ تب زیؼهی ای بن و عقل سا دس یک سهیبفات فسؼا ی ماوسد
توخه قشاس داد و ساثٌه این دو سا دس فسؼ ه دین مٌبلعه ن بیذ.
کهبة ای بن و عقل ػویین ثشن ،مه هشین کوؿؾ دس دوس خذیذ ثاشای ضال معواالت
منبقـه عقل و ای بن مطؼوة می ؿود .او دس ه بن مقذمه کهبة ،اه یت عقالنی ثاودن
گضاس هب و ثبوسهبی دینی سا موسد اله بت قشاس می دهذ .نظشیاه عقالنیات ثابوس دس ایان
کهبة ،ثه مثبثه مطوس و مشکض تابمالت نویؼانذ ثاود و ضهای دس ثخاؾ ػاو کاه ثاه
خؼهدوی معنبی ای بن و نقؾ اعهقبدات می پشداصد ،تالؽ داسد تب ای بن ػبصگبس ثب ثابوس
عقالنی سا ًشش سیضی ن بیذ.
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ػویین ثشن دس اثهذای این کهبة مذعی می ؿود که این اثاش تک یال ًاشش خابمع او دس
دفبز اص عقالنیت ثبوس و خذاثبوسی عقالنی اػت ،ثه ه ین ػجت دس ػشاػش اثش ،پشػاؾ
ثنیبدین زگونگی توخیه ثشهبنی و عقسی ثبوس ثسـم می خوسد.

پیوًشت
. 1پسنهینگب دس پبػ ثه اؿکبل معشو ثه ثبوس كبدق موخه نیض  ،نظشیه تو ین سا اسائه داد که الجهاه ثاب
دیذگب ػویین ثشن ت بوت داسد.
 . 2ثنبثشاین رلؼهون میگویذ" :من فکش میکنم که یک موقعیت قویتاشی ثاشای یاک م هاو پایؾ-
نظشی کم و ثیؾ مـخق اص عسم وخود داسد که مب میتوانیم عبدتب قویه موهوع بن سا اص اینکاه
موقعیت ثب توخیه اػت یب عقالنیت ؿنبػبیی کنیم
 . 3مهبفیضیک ،مقبله مو.a98 ،
4 . see: John Lock, An Essay Concerning Human Understanding, Book, IV,3: 21.

 . 5ای اذ سیسبسد ،عسم و ادساک (انهـبسات کسشنذون.97،)1950،
 . 6دس واقع ثشخی اص مه کشان نگب ثبنیی ثه عسم و یک دیذگب پبیینی ثه ثبوس داؿاهنذ کاه رنهاب ادعاب
میکشدنذ (هش زنذ گبهی اوقبت ،نه ثٌوس مذاو ه شا ثب زیضهبی دیگشی که رنهب ادعاب کشدناذ)
که عسم و ثبوس قو هبی مه بیض اص همانذ (ثنبثشاین اضه بن گبهی اوقبت ؿنبخت زیضی ،ثابوس رن سا
ؿبمل ن یؿود) .ثنبثشاین نک میگویذ" :رهن دو قو رگبهی دسثبس ضقیقت و ثبًال داسد .اولای:
عسم .....دومی :قوبوت (مثل ثبوس)"( ،مقبله.)4114.IV
 . 7این نظشیه ثه ت لیل و ثٌوس مهقبعذکننذ ای توػي یبن هبکینا دس "هشوست اضه بلپازیشی" او
گؼهشؽ مییبثذ( .انهـبسات دانـگب ک جشیح.)1975،
 . 8ثشای ثطث ثیـهش ثه اثش ریل مشاخعه کنیذ:
Responsibility and Atonement (Clarendon Press, 1989), chs. 1 and 2, and my paper
„Morality and God‟,Revue Internationale de Philosophie, 3/2003, 225. 316–28.

 . 9کهبة رل بی مهبفیضیک اسػٌو توهیطی کالػیک دسثبس ی این نظش اسائاه مایدهاذ کاه ؿانبخت
(اپیؼه ه) ثیـت اسصؽ فین ؼه داسد تب اسصؿای ثاشای کابسثشد و اینکاه ثاباسصؽتاشین ؿانبخت
ؿنبخت ضقیقت مهبفیضیکی اػت .او مینویؼذ که مب مشد سا نه ثاش ضؼات توانابیی ع ال ثسکاه
ثشضؼت داؿهن ؿنبخت نظشی و دانؾ عسل اؿیب خشدمنذتش میخوانیم (.)981b
 . 10ثشای مـبهذ ی سدیهی پالنهینگب ثش ه هی نظشیبت سقیت تو ین نک ثه اثش او ثب عنوان:
)Warrant: The Current Debate (Oxford University Press, 1993

ثشای مـبهذ ی توهیص یب دفبز او اص نظشیهی ه بنت خودؽ نک ثه:
)Warrant and Proper Function (Oxford University Press,1993
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:ثشای مـبهذ ی کبسثؼت این نظشیه ثشای ه بنتِ ثبوس دینی نک ثه
Warranted Christian Belief (Oxford University Press, 2000)

 ولی زنذ مالضظهی کوزک پیـینی هؼت که ثش اػابع رنهاب مشاقجات اص و اكاالش ثیابنهابی. 11
. یکی اینکه هشزه رنهب م للتش ثبؿنذ اضه بنً ک هش دسػات ثبؿانذ.مذعبیی تدشثه ؿبیؼهه اػت
 نجبیذ ثاشای ایان،پغ اگش ؿ ب مبیسیذ ثش اػبع تدشثه ثبوس داؿهه ثبؿیذ که دقیقبً پنح ؿیش دیذ ایذ
 ثاشای ثطاث ثیـاهش دسثابس ی.ثبوس اضه بلی ثیـهش اص ثبوس ثه اینکه ػه ؿیش دیذ ایذ قبئال ثبؿایذ
. Epistemic Justification, 144–51 : اكول منذسج دس تعیین اضه بنت گضاس هبی پبیه نک ثه
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