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معرفتشناسی متداول و محدودیتهای ذاتی آن برای
تحلیل و تبیین اندیشههای معرفتی دینی ،مثل
«ایمان»« ،کفر»« ،شرک» ،و «نفاق»
محمدعلی عباسیانچالشتری
چکیده

«اعتقاد» بهعنوان گرایشي روانشناختي به صدد یک قضيه ،به اعتباری ،دارای دو وجه
است )1( :از یکسو اعتقاد به یک قضيه با خود پيامدها و لوازمي عملي را بههمراه
ميآورد .هنگامي که ما واجد یک اعتقاد ميشویم مقارن با آن گرایشهای روانشناختي
دیگری هم در ما پيدا ميشوند .یک اعتقاد نه تنها ميتواند رفتاری از ما را تغيير دهد،
بلکه بيش از آن زندگي ما را تحتتأثير خود قرار دهد .ما این وجه از اعتقاد را وجه
«عمل شناختي» آن ميناميم؛ ( )8از سویدیگر یک اعتقاد ميتواند ما را به صدد و
کذب قضيهای رسانده یا دستکم به آن نزدیک سازد .فيلسوفان معرفتشناس با جدا
ساختن وجه اخير اعتقاد که ما آن را وجه «معرفتشناختي» ،خواهيم ناميد ،از لوازم و
پيامدهای عملي آن اعتقاد ،منحصرا خود را به صدد و کذب و دليل یا فرآیند ،موصل به
صدد و کذب محدود ساختهاند .از نگاه معرفتشناسان آنچه به یک اعتقاد ارزش و
شأن معرفتي ميدهد صدد و کذب ،داللت او بر واقعيات موجود در عالم ،و موجه و
ناموجه ،یا موثق و ناموثق ،بودن است ،و نه پيامدها و لوازم عملي آن .معرفتشناسي با
محدود ساختن خود به این وجه از اعتقاد در قلمرو اندیشههای بنيادی اسالم ،مثل
«ایمان»« ،کفر»« ،شرک» ،و «نفاد» به چيزی خنثي و بيخاصيت تبدیل ميشود.
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اصطالحات و اندیشههای بنيادی قرآن ،مثل «ایمان»« ،کفر»« ،شرک» ،و «نفاد» که
ترکيب و تلفيقي از وجوه معرفتي و عملشناختي هستند ،دیگر نميتوانند مورد تحليل و
مطالعه این نوع معرفتشناسي قرار بگيرند؛ مگر آنکه برخالف نگاه قرآني به آنها،
مرزبندی هویتي ميان آنها برداشته شود و آنها به مفاهيمي با هویت معرفتي یکسان
و واحد تبدیل شوند.
واژگان کلیدی :معرفت ،اعتقاد ،دليل یا توجيه معرفتشناختي ،دليل یا توجيه
عملشناختي ،اخالص ،ایمان ،کفر ،شرک ،نفاد.
***
معرفت به واقعیات ()facts
معرفتشناسي یکي از شاخههای بسيار مهم فلسفه است که به تحقيق و کندوکاو پيرامون مباحثي مثل
ماهيت یا چيسـتي معرفـت ،حـدود و قلمـرو معرفـت ،و منـابع معرفـت مـيپـردازد .سـؤاالت اصـلي در
معرفتشناسي اینها هستند :معرفت چيست؟ معرفت چگونه بهدسـت مـيآیـد؟ قلمـرو و حـدود معرفـت
کدامند؟ یکي از مباحث بسيار مهم معرفتشناسي فلسفي در چند دهة اخيـر مسـألة «ماهيـت معرفـت»،
یعني معرفت به واقعيات ،یا «معرفت قضيهای» ( )propositional knowledgeبوده است« .واقعيت»
در اینجا آن چيزی است که در خارج دارای عينيت بوده یا تحقق دارد .واقعيت چيزی است که یک جمله
( ،)sentenceمثـل ایـن جملـه کـه «گنجشـک روی درخـت جيـکجيـک مـيکنـد» ،یـا یـک قضـيه
( )propositionرا که با جمله از آن تعبير ( )expressميشود ،مثل این قضـيه کـه گنجشـک روی درخـت
جيکجيک ميکند ،صادد ( )trueميسازد .واقعيات اجزایي از عالم هستند که جملهها یا قضایای صـادد
به آنها داللت کرده و از آنها خبر ميدهنـد .جملـة «گنجشـک روی درخـت جيـکجيـک مـيکنـد»،
درصورت صدد ،به این واقعيت که گنجشک روی درخت جيکجيک ميکند داللت ميکنـد .آگـاهي یـا
معرفت به یک واقعيت ،بهطورکلي دانستن این است که چنين و چنان صادد است ،و معرفـتشناسـي بـا
این نوع معرفت که چنين و چنان صادد است ،سروکار دارد.
معرفت قضیهای
هر زباني ،مثل فارسي یا انگليسي ،از واژه ها و عباراتي ساخته شده است که مطابق بـا قواعـد نحـو یـا
دستورزبان شکل گرفته اند .هر واژه به لحا نحوی«درستساخت» ( )well-formedاز زبان تعبيـری از
یک ماهيت غيرلفظي به نام «معني» ( )meaningاست .برخي از الفا به لحا معني مفرد هستند ،مثل
«من» که از من بهعنوان معنای خود تعبير کرده و بر آن داللت ميکند ،و برخي دیگر هم مرکب هستند،
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مثل «من در حال نوشتن مقالهای پيرامون مسألهای معرفتشناختي هستم» که از معنایي مرکب و مؤلف
از معاني اجزاء آن لفظ تعبير و حکایت ميکند« .جمله» لفظ رایجي است که فيلسـوفان و زبـانشناسـان
معموال آن را برای اشاره بر اینگونه الفا مرکب بهکار ميگيرند .از منظـر زبـانشـناختي ()linguistics
یک جملة اخباری ( )declarativeزبان فارسي یک زنجيرة درستساخت از الفا است که برطبق قواعـد
نحوی آن زبان ساخته شده است .زبان فارسي ،افزون بر قواعد نحوی ،دارای قواعد معنـایي هـم هسـت.
قواعد معنایي ،به ما ميگویند که معني و لفظ دو چيز متفاوت هستند ،بنابراین ما نباید معنای یـک جملـه
اخباری را با خود آن جمله یکسان بدانيم .یک جملة اخباری از زبان فارسي هنگام ادا چيزی را ميگوید ،و
آن هم چيزی است که جمله دربارة آن است .آن چيز گفتهشده را در عرف زبان شناسي و فلسفه «قضيه»
ميگویند .یکي از ویژگيهای معنایي یک جملـه اخبـاری آنسـت کـه آن تعبيـری از یـک قضـيه اسـت.
پس قضيه چيزی است که با ادای جمله اخباری گفته و بر آن داللت مـيشـود .دو جملـه کـه بـهلحـا
نحوی متفاوت هستند ميتوانند بهلحـا معنـایي یکسـان باشـند .جملـة «هـوا بـاراني اسـت» و جملـة
” “It is rainingهممعني هستند ،به دليل آنکه از یک معني یا قضيه سخن مـيگوینـد و از آن تعبيـر
ميکنند.
منظور از توضيحات باال این بود که روشن سازد ميان واقعيات و قضایا رابطهای بسـيار نزدیـک برقـرار
است .یا آنطور که بعضي مثل "راسل" (Russell, 1905, pp. 42-43, 50-51, 54, 1910-11, pp.
) 23, 31, 1919, pp. 51-53مياندیشند ،واقعيـات عينـا همـان قضـایا هسـتند و یـا جـزء آنهـا ،یـا
آنکه قضایا همچون پلي هستند که فاصله معرفتشناختي ميان زبان و عالم عين و واقع را پـر مـيکننـد
و از طریق آنها ما قادر ميشویم تـا از واقعيـات عـالم آگـاه شـویم ،و ایـن نظـری اسـت کـه "فرگـه"
) (Frege, 1992, pp.62-63, 1892, pp.36-38و برخي دیگر آن را تأیيد ميکنند.
ویژگیهای قضایا
قضایا دارای ویژگي هایي هستند ،سه ویژگي زیر خيلي برجسته هستند .نخست ،قضایا معاني گفتهشده،
یا منطود ،و نيز تعبيرشده ،با ادای جملههای اخباری هستند؛ دوم ،قضـایا چيزهـایي هسـتند کـه بالـذات
حامل و دربردارندة صدد و کذباند و امور دیگر ،مثل جملهها و اعتقادات ،بالعرض و با تابعيـت از قضـایا
به صدد و کذب موصوف مي شوند؛ سوم ،قضایا محتوی یا مضمون حاالت و گـرایشهـایي نفسـاني یـا
روانشناختي در ما مثل اعتقادات ( ،)beliefsآرزوها ،اميدواریها ،خواستهها ،پرسـشهـا ،مقاصـد ،وعـدههـا،
اوامر ،نواهي ،دعاها ،تهدیدها ،و مانند آنها هستند .هنگاميکه من دارای گرایش نفساني اعتقاد به اینکه
امروز هوای تهران آلوده است هستم ،محتوای اعتقاد من در این جا این قضيه است که هوای تهران آلوده
است.
ما معموال از گرایشهای گوناگون روانشناختي خود با جملههایي تعبير مـيکنـيم .ایـن جملـههـا بـر
عبارتي دال بر گرایش ،عبارت «که» ،و نيز جملة تعبيرکننده از قضية موردنظر که معمـوال بعـد از «کـه»
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ميآید ،مشتمل هستند .جملههای «من اعتقاد دارم که امروز هوای تهران آلوده است»« ،پرویـز آرزو دارد
که خانهای بزرگ داشتهباشد»« ،من اميدوارم که کتاب در دست تـأليف خـود را بـهموقـع تحویـل ناشـر
دهم» ،و «مریم دعا ميکند که دخترش در آزمون کنکور سال جاری پذیرفته شـود» مثـالهـایي از ایـن
جملهها هستند .در این مثالها اعتقاد ،آرزو ،اميد ،و دعا« ،گرایشقضيهای» ()propositional attitude
نام گرفتهاند .بنابراین گرایشهای قضيهای ،گرایشهایي روانشناختي هستند که شخص نسبت به قضایا
دارد ،و قضایا هم محتوای آن گرایشها هستند .گرایش قضيهای اعتقادی هم ،مثل جملة اخباری و قضيه
به صدد و کذب موصوف مي شود .قضية محتوای یک گرایش اعتقادی بالذات صادد یا کـاذب اسـت ،و
گرایش اعتقادی نا ر به آن بهتبعيت و بالعرض صادد و یا کاذب ميشود .اتصاف اعتقـادات بـه صـدد و
کذب ،مثل اتصاف جملههای تعبيرکننده ،بالعرض و به تبعيت از قضایاست؛ در صورتيکه قضية محتوی و
متعلق یک اعتقاد صادد باشد اعتقاد هم صادد مي شود و در صورتي که قضيه محتـوی و متعلـق اعتقـاد
کاذب باشد اعتقاد هم به تبعيت از آن کاذب ميشود.
ماهیت معرفت
گرایشهای قضيهای اقسام بسياری دارند ،اما معرفتشناسي ،بهعنوان مطالعه و تحليل فلسفي معرفت،
اساسا با گرایش اعتقاد سروکار دارد و از آن گفتگو ميکند .نظریة معرفت ،بـه اعتقـاد همچـون عنصـر و
مؤلفة بنيادی معرفت نگاه ميکند ،همانطور که گفته شد ،اعتقاد حـالتي روانشـناختي اسـت کـه در آن
شخص صدد قضيهای را پذیرفته و به آن باور دارد .به باور بسياری از معرفتشناسان اصليترین سـؤالي
که یک معرفتشناس با آن روبهروست این سؤال است :معرفت چيست؟ این سؤال خود به سـؤالي دیگـر
تحليل مي شود ،و آن این است :چه شرایطي باید تحقق یابند تا ما دارای معرفت شویم؟ در واکنش به این
سوال معرفتشناسي ،با هدف تبيين نظاممند فلسفي معرفت ،در پي آنست تا شروط الزم و کافي معرفـت
را پيدا کرده و توضي دهد .مطابق جریان اصلي در معرفتشناسي s ،معرفت دارد که  ،pدستکم معـادل
است با اینکه s« :اعتقاد صادد موجه ( )justifiedبالمعـارض ( ،)undefeasibleیـا موثـق ()reliable
دارد که  .»pبه جای کاربرد تعبير «موجه بالمعارض» در تعریف معرفت که اصطالح رایج ميان فيلسوفان
معرفتشناس درونگرا ( ،)internalistمثل "لرر" ) (Lehrer, 1990, p. 21, pp. 152-173و "لـرر"
و "پاکسـون" )" ،(Lehrer, Paxson, 1969, p.227آنـيس" )" ،(Anis, 1973, p. 199لـين"
) (Klein, 1980, pp. 84-86و "سـواین" ) (Swain, 1974, pp. 15, 25اسـت ،معرفـتشناسـان
برونگرا ( ،)externalistمثل "آرمسترانگ" )(Armstrong, 1973, pp. 166-167, 182-183, 189
" ،درسـک" )" (Dretske, 1981, pp.55-65,chap. 4سوسـا" (Sosa, 1991, p.18, pp.25-43,
) 131-145و "گلدمن" ) (Goldman, 1986, pp.43-49, 83, 91-93به دالیلي ترجي دادهاند تـا از
اصطالح «موثق» یا الفا شبيه آن ،استفاده کنند« .اعتقاد صادد موجه دارای معارض» ،اجماال اعتقـادی
است که توجيه یا دليل صدد آن در تعارض با توجيه یا دليل دیگری قرار دارد ،بهنحوی کـه هرچنـد آن
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اعتقاد با هریک از آن دو دسته دليل بهتنهایي موجه و مستدل مينمایاند ،اما در هنگامي کـه بـه ترکيـب
عطفي آندو دسته از دليل نسبت داده ميشود دیگر موجه یا مستدل نيست« .اعتقاد صادد موثـق» هـم
که تعبير معرفتشناسان برونگرا از معرفت ميباشد ،اجماال ،اعتقادی است که در اثر یک فرآیند معرفتـي
ایجاد شود که نوعا ،یعني در اکثر موارد اعتقادات صادد را ایجاد ميکند .اعتقادات محصول قوای مدرکـه
تجربي در زمرة اعتقادات موثق شمرده ميشوند به دليل آنکه آن قوی در اکثر موارد به اعتقاداتي صادد
منجر ميشوند.
شخص  sدرصورتي به قضية  pمعرفت پيدا ميکند که قضيهای با عنوان « »pوجود داشته باشد و p
هم صادد ( )trueباشد .اما قضيهای که  sبه آن اعتقاد ندارد ،هرچند صادد نميتواند قضيهای باشد که s
به آن معرفت دارد .معرفت ،افزون بر قضيه و صدد به اعتقـاد هـم نيـاز دارد .امـا تنهـا اعتقـادات صـادد
شایستگي آن را دارند تا مصداقي از معرفت قلمداد شوند ،یک اعتقاد کاذب هرچنـد کـه از روی اخـالص
(یا صداقت) ( )sincerityباشد ،نمي توانـد مـوردی از معرفـت باشـد .اعتقـاد خالصـانة احمـد کـه تبریـز
بزرگترین شهر ایران است ،توسط معرفتشناسان معرفت شمرده نميشود .اعتقاد  sدر« sاعتقاد دارد که
 ،»pباید صادد باشد تا بتواند به « sمعرفت دارد (یـا مـيدانـد) کـه  »pتبـدیل شـود .ایـن اعتقـاد هـم
درصورتي صادد ميشود که قضية مورد اعتقاد ،یعني  pصادد باشد .پـس هنگـاميکـه گفتـه مـيشـود
« sاعتقاد دارد که  »pدر واقع مثل آنست که گفته شود « sاعتقاد دارد کـه  pصـادد اسـت» .بنـابراین
موقعيکه گفته ميشود «احمد اعتقاد دارد که ابنسينا نویسندة کتاب شفاست» معـادل آنسـت کـه گفتـه
شود «احمد اعتقاد دارد که قضية ابنسينا نویسنده کتاب شفاست صادد اسـت» .قضـية مـورد اعتقـاد در
اینجا باید قضيه ای صادد باشد ،و احمد هم آن قضيه را صادد تلقي کند تا بتواند ،در صـورت دارا بـودن
شرط یا شرایط دیگر ،معرفت دانسته شود.
صدد (یـا کـذب) ،در مفهـوم مـورد نظـر در اینجـا ،دارای چنـد ویژگـي برجسـته اسـت :نخسـت ،در
مفهوم موردنظر تنها اعتقادات هستند که مي توانند صـادد (یـا کـاذب) باشـند و سـایر گـرایشهـا ،مثـل
آرزو ،اميدواری ،دعا ،درخواست ،خواهش ،طلب بخشش ،پرسش ،قصد ،وعـده ،امـر ،نهـي ،دعـا ،تهدیـد،
التماس ،شکرگذاردن ،نافرماني ،فرمانبرداری ،و مانند آنها شایستة عنوان صدد و یا کذب نيسـتند؛ دوم،
صدد یا (کذب) اعتقاد در اینجا کامال وابسته به صدد (یا کذب) قضيه تعبيرشده و محتوی است؛ تنها اگر
قضيه صادد باشد اعتقاد هم صادد است و در غيرآن صورت کاذب .اعتقاد من به این که زمين کوچک تـر
از خورشيد است ،صادد است به اعتبار آن که قضيه محتوی در آن صادد است ،و اعتقـاد گذشـتگان کـه
زمين را مرکز منظومة شمسي مي دانستند هم به دليل کذب قضية محتوی باید اعتقادی کاذب بوده باشد؛
سوم ،در این مفهوم از صدد اعتقاد با شروط صدد اعتقاد یک چيز نيستند؛ اعتقادداشتن یک چيز اسـت و
صادد یا کاذب بودن آن اعتقاد چيزی دیگر .اعتقاد داشتن احمد به اینکه اصولگرایان در انتخابـات دورة
بعدی ریاست جمهوری اسالمي ایران پيروز مي شوند ،نباید با شروط صدد اعتقاد احمد به این قضـيه کـه
اصول گرایان در انتخابات دورة بعدی ریاست جمهوری اسالمي ایران پيروز ميشوند یکسان دانسته شـود.
تنها درصورتي که اصول گرایان در آن انتخابات پيروز شوند قضية فود و به واسطة آن ،اعتقاد احمد بـه آن
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قضيه صادد ميشود .اما درصورتيکه اصولگرایان نتوانند در انتخابات پيروز شـوند قضـيه ،و نيـز اعتقـاد
تعلق گرفته به آن ،کاذب خواهد گردید .بنابراین هرچند که یک قضية کاذب هم مـي توانـد مـورد اعتقـاد
شخص قرارگيرد ،اما تنها اعتقادات صادد هستند که مـي تواننـد معرفـت شـمرده شـوند؛ چهـارم آن کـه،
اعتقادات صادد در این مفهوم تابع اصل جانشيني ) (the principle of substitutivityو از آن پيروی
مــيکننــد .بــه موجــب ایــن اصــل اگــر ( »a=b« )1یــک جملــه یــا قضــيه ایــنهمــاني صــادد
باشد ،و ( »F(a)« )8هم جمله یا قضية صادد دیگری باشد ،آنگاه مي تـوان ( )3جملـه یـا قضـية صـادد
«) »F(bرا با اعمال اصل جانشيني و جـایگزین کـردن  bبـه جـای  aنتيجـه گرفـت .اگـر ایـن قضـيه
این هماني که ( )11نویسندة کتاب شفا ،نویسندة کتاب قانون است ،صادد باشد ،و ( )81احمـد اعتقـاد دارد
که ابنسينا نویسندة کتاب شفاست ،هم قضيهای صادد باشد ،پس ميتوان نتيجـه گرفـت کـه ( )31ایـن
اعتقاد احمد که ابن سينا نویسندة کتاب قانون است ،نيز صـادد اسـت .پـنجم ،شـرط آن کـه مـا بفهمـيم
« sاعتقاد دارد که  pصادد است ،صادد است» آن است که :الف) قضية صادد  pوجود داشته باشد؛ ب)
 sاعتقاد داشته باشد که  pصادد است ،یعني قضية  pبا وصف صدد متعلق اعتقـاد  sقرارگيـرد؛ و ج) s
در اعتقاد خود که  pصادد است به نحو بالمعارض موجه یا موثق باشد .مطـابق دیـدگاه رایـج و متـداول
ميان معرفتشناسان ،در صورتي  sمي تواند ادعا کند قضية  pمورداعتقاد او (که در واقع قضيهای صـادد
است) صادد است که برای صدد ادعای خود ،و بـه عبـارتدیگـر صـدد اعتقـاد خـود ،دالیـل یـا بينـه
کافي بالمعارض در دست داشته باشد ،یا آنکه  Sاعتقـاد خـود بـه صـدد  pرا در اثـر فرآینـدی موثـق
بهدست آورده باشد.
بنابراین ،برای آنکه ما بفهميم  sاعتقاد دارد که  pصادد است ،صادد است الزم است که ما بفهمـيم
 sدالیل کافي بالمعارض ،یا چيزی در حکم آن ،مثل فرآیندی موثق در حمایت از این اعتقاد خود کـه p
صادد است ،در اختيار دارد .بهعبارت دیگر s« ،در اعتقاد خود که  pصادد است» ،موجه یا موثـق اسـت
اگر او دالیل یا شواهد کافي بالمعارض در حمایت از صدد اعتقاد یا قضيه مورد اعتقاد دراختيـار دارد ،یـا
اعتقاد او محصول فرآیندی موثق و مورداعتماد است .صرف آن که قضيه ای صادد وجود داشته باشد و آن
قضيه هم متعلق اعتقاد شخص قرار گيرد برای تبيين و توضي معرفت کافي نيست ،شخص بایـد اعتقـاد
به قضيه را از طریق فرآیند موثق معرفتي ،یا با تکيه بر دالیل و شـواهد معرفتـي باکفایـت و بالمعـارض
به دست آورده باشد ،تا آن که بتواند مدعي معرفت داشتن به آن قضيه شود .به عبارتدیگر ،شخص باید در
موضعي (معرفتي) قرار داشته باشد که بتواند صدد اعتقاد خود را به آن قضيه اثبات کرده یا نشان دهدS .
با اعتقاد پيدا کردن به صدد قضية صادد  pبر اساس دالیل یا فرآیند موثق معرفتي ،خود را در موقعيـت
معرفتي موجه یا مورد اعتماد قرار ميدهد ،درواقع  Sبا این کار خود را بـه صـدد اعتقـاد مـيرسـاند ،یـا
دستکم به صدد نزدیک ميسازد .مثال ،اگر  eبينه یا شاهدی بالمعارض برای اثبات صـدد اعتقـاد بـه
قضية  pاست ،در آن صورت  sبا در دست داشتن  eصدد اعتقاد خود را اثبات یـا دسـتکـم نسـبت بـه
کذب آن محتملتر ميسازد .در این اوضاع و احوال و شرایط  s ،eرا در اعتقاد خود کـه  pصـادد اسـت
موجه ميسازد.
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توجیه معرفتشناختی ( )Epistemicتوجیه عملشناختی()Pragmatic
بر اساس نظریة متداول ميان فيلسوفان معرفتشناس  sمعرفـت دارد کـه  ،pاگـر و تنهـا اگـر :الـف)
 pقضيهای صادد است؛ ب)  Sاعتقاد دارد که  ،pصـادد اسـت؛ و ج)  sدر اعتقـاد خـود کـه  pبـهنحـو
بالمعارض موجه ،یا موثق است .دليل ،شاهد ،توجيـه ،یـا فرآینـدی ،کـه شـأن آن اثبـات و آشکارسـازی
صدد اعتقاد  sاست و  sرا نزدیک یا در تماس با صدد اعتقاد قرار مـيدهـد ،دليـل ،شـاهد ،توجيـه ،یـا
فرآیند« ،معرفت شناختي» نام گرفته است .درمقابل ،قسـم دیگـری از دليـل ،شـاهد ،توجيـه ،یـا فرآینـد،
برای اعتقادات وجود دارد که به دليل ،شاهد ،توجيه ،یا فرآیند« ،عملشناختي» شناخته مي شـود .دليـل و
توجيه عمل شناختي دليل و توجيهي است کـه نـه بـرای اثبـات یـا نشـان دادن صـدد اعتقـاد  sبـه ،p
با ویژگيهای پنجگانه ذکرشده قبلي بلکه برای نشـان دادن یـا اثبـات نفـس اعتقـاد  sبـه  ،pیـا بـرای
نشان دادن یـا اثبـات وجـود گـرایشهـایي دیگـر در  sنسـبت بـه  ،pمثـل آرزو ،اميـد ،تـرس ،خـوف،
رجا ،،هشدار ،خواسته ،دعا ،طلب بخشش ،و مانند آنها ،بدون در نظرگرفتن صدد  pو بدون آنکـه  sرا
در نسبتي معرفتشناختي به صدد  pقرار دهد ،بهکار گرفته ميشود .دليل ،فرآیند ،یا توجيه عملشناسـي
دليل ،فرآیند ،یا توجيهي برای اتصـاف عملـي شـخص بـه اعتقـاد و التـزام او بـه پيامـدهای آن اسـت.
به عبارتدیگر دليل ،یا فرآیند عملشناختي ،دليل یا فرآیندی برای اعتقاد شخص است ،نه از آن روی که
اعتقاد را برای رسيدن یا نزدیک شدن به صدد حاصل کرده باشد ،بلکه برای آن که نشان دهد آن اعتقـاد
در عمــل ،تحقــق یافتــه یــا او را بــه اعتقــادات یــا گــرایشهــای روانشــناختي دیگــر مــيرســاند .از
منظر معرفت شناختي مطلوب آن است که شخص اعتقاد خود را بـه قضـيه از طریـق دليـل ،یـا فرآینـدی
بهدست آورد که او را به صدد قضيه یا اعتقـاد مـيرسـاند ،حـال آنکـه مطلـوب در عمـلشناسـي چيـز
دیگری غير از رسيدن به صدد قضيه یا صدد اعتقاد است .در عمل شناسي یک اعتقـاد از آن جهـت کـه
در عمل و در زندگي برای شخص رفتار ،حاالت و گرایش هایي مطلوب ،مالیم ،و مفيد را فراهم مـي آورد
و درمقابل از رفتار ،حاالت و گرایشهای نامطلوب ،نامالیم و مضـر دور مـيسـازد ،مـوردنظر و مالحظـه
قرار ميگيرد.
فيلسوفان معرفت شناس به ما توصيه مي کنند تا اعتقادات خـود را تنهـا بـا انگيـزه وصـول بـه صـدد
حاصل کنيم ،حال آن که عمل شناسي به نتایج عملي و گرایش های عمل شـناختي مـالزم بـا آن ،اعـم از
اعتقاد ،آرزو ،اميد ،ترس ،رغبت ،هشدار ،و ماننـد آن هـا ،و یـا سـود و زیـان حاصـل از آن اعتقـاد توجـه
دارد .یک اعتقاد از آن رو دارای توجيـه عمـل شـناختي اسـت کـه مـا را بـه گـرایش هـای روان شـناختي
مالیم ميرساند یا در عمل سودی را حاصل ميکند و یا آنکه از زیـاني جلـوگيری مـينمایـد .بنـابراین
اعتقاد بهعنوان حالت و گرایشـي روانشـناختي ،و پيامـدهای عملـي آن ،بـدون اعتبـار صـدد یـا کـذب
قضيه محتوای آن ،خود دارای موضوعيت عمل شناختي است ،حال آن که از نظـر معرفـت شناسـي نفـس
اعتقاد بدون لحا صادد یا کاذب بودن قضيه محتـوی و صـرف نظـر از صـدد و کـذب و نيـز پـذیرش
یا عدمپذیرش آن اعتقاد ،فاقد موضوعيت و جایگاه معرفتشناختي است .در نگاه معرفـتشـناختي آنچـه
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به یک اعتقاد ارزش شناختي ( )cognitiveمي دهد شأن کاشف بودن و حکایت گری او از واقعيات موجود
در عالم و نه حيثيت عملشناختي ،یعني وجه روانشناختي یا جامعهشناختي ،و یا حتي اقتصادی آن اعتقاد
است.
قلمرو معرفتشناسي فلسفي تنها قلمرو اعتقادات انسانهاست از آنروی که اعتقادات به صدد یا کذب
متصف مي شوند ،صرف نظر از اتصاف و التزام عملي انسـان هـا بـه اعتقـادات و پيامـدهای آن هـا ،حـوزة
عملشناسي هم حوزة اعتقادات در عمل و اجرا بدون لحا صدد یا کذب آنهاست ،همچنين دربرگيرندة
سایر حاالت و گرایش های روان شناختي ،مثل آرزوها ،تمایالت ،خواسـته هـا ،دعاهـا ،خـوف هـا ،رجاءهـا،
هشدارها ،خشيتها ،و طلب بخششهاست .ما در معرفتشناسي بهدنبال آن هسـتيم تـا راهـي بـهسـوی
صدد اعتقادت و محتوای معرفتي آنها پيدا کنيم و آن هم به اهر بدون بهرهجستن از دالیل ،شواهد یـا
فرآیند منتهي به صدد حاصل نمي شود .در صورتيکه در عمل شناسي آنچه اهميـت دارد خـود اعتقـاد و
پيامدهای روان-جامعهشناختي آن است؛ این که یک اعتقاد ما را با دیگر حاالت و گـرایشهـای نفسـاني
مثل آرزو ،تمایل ،خواسته ،دعا ،خوف ،رجاء ،احساس گناه ،نافرماني ،فرمانبرداری ،تمکين ،خشيت ،طلـب
بخشش ،و مانند آنها مرتبط و درگير ميسازد.
اعتقادات در مردم تحتتأثير علل و عوامل مختلفي پيدا ميشوند .عوامل روانشناختي و جامعهشناختي،
مثل آرزوها ،خواستهها ،نيازها و سایقهای تحریکي ،ترس ،اميد ،حـدس ،پـيشداوری ،تعصـب ،روابـط و
نسبت های جغرافيایي ،اجتماعي ،خـانوادگي ،سياسـي و اقتصـادی ،و حتـي مالحظـات اخالقـي ،ازجملـه
مهم ترین علل و عوامل عملشناختي شکلگيری اعتقادات در ما هستند .ازنظـر معرفـتشناسـي فلسـفي
این گونه اعتقادات ،ولو صادد ،فاقد وجاهت هستند ،به دليل آن که از چيزی غير از انگيزه وصول به صدد
یا پرهيز از کذب سرچشمه گرفتهاند .تنها اعتقاداتي که بهمنظور وصول به صدد یا پرهيز از کذب در افراد
پيدا مي شوند مي توانند معرفت تلقي شوند ،البته به شرط آن کـه قضـيه محتـوی در آنهـا صـادد باشـد.
اعتقادی دارای مطلوبيت معرفت شناختي است که بتوان صدد آن را بـا تکيـه بـر شـواهد یـا دالیـل ،یـا
فرآیندی ،معرفتي نشان داد ،حال آنکه در اعتقادات محصول عوامـل و دالیـل عمـلشـناختي راه اثبـات
صدد آنها عمال مسدود است .بنابراین دليل یا فرآیند عملشناختي نوعي خاص از دليل یا فرآینـد اسـت
که از ما مي خواهد به یک قضيه اعتقاد بياوریم نه از آن جهت که آن در واقع صادد است؛ بلکـه از بابـت
آنکه در عمل و زندگي برای ما منافع و نتایجي را بهبار ميآورد؛ مثال از بابت آنکـه آن اعتقـاد مـا را در
موقعيت روانشناختي ،جامعهشناختي یا اقتصادی بهتری نسبت به قبل قرار ميدهـد .یـک اعتقـاد موجـه
عمل شناختي مي تواند به شکل گيری یک رفتار مالیم در ما منجر شود ،زندگي شخص را فـرح بخـش یـا
شيرین سازد ،و یا گرایش ها یا پيدایش حاالتي دیگر را در شخص باعث شود که از منظر معرفت شـناختي
هيچ نسبتي با صدد آن اعتقاد ندارند .اعتقاد شخص مبتال به سرطان خون به ایـن قضـيه کـه مـرض او
سهل العالج است ،ممکن است باعث شود تا حاالت یا روحياتي ،مثل روحيه اعتمادبه نفـس و مقاومـت در
برابر بيماری در او ایجاد شوند و چه بسا باعث غلبة او بر بيماری و یا دست کم تحمل یا کاهش درد و رنج
ناشي از آن بيماری شوند .گاهي شخص آرزو ميکند و یا مایل است که قضية  pصادد باشد و از ایـنرو
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به صدد آن اعتقاد ميآورد حال آنکه ممکن است درواقع اینگونه نباشد .هنگـاميکـه مـن در اثـر ایـن
آرزوی خود که پسر من نابغه است ،و نه با مالحظة دالیل معرفتي تأیيدکنندة صدد به این اعتقاد برسـم
که پسر من دانشآموز نابغهای است ،و نيز اعتقاد "هيتلر" که او بهترین شخص برای حکومت و رهبـری
جهان است ،و اعتقاد از روی ترس یک فرد بيمار که او مبتال به سرطان ریه است ،نمونـه هـایي دیگـر از
اعتقادات محصول دليل یا فرآیند عمل شناختي هستند ،که هرچند در عمل و رفتار شخص تأثير به سـزایي
دارند اما نسبت به موقعيت معرفت شناختي شخص واجد آن ها خنثي و بي تأثير هستند .هنگاميکه من بـه
شما پيشنهاد پرداخت یک ميليون تومان مي دهم مشروط به آن که شما اعتقاد پيدا کنيد که زمين مسـط
است ،من دليلي را در اختيار شما قرار دادهام تا با تکيه بر آن به آن اعتقاد برسيد ،اما این دليل ارتباطي بـا
صدد اعتقاد شما ندارد ،پس نميتواند معرفتي باشد.
مثالي دیگر ،مریم و احمد حدود  15سال است که با هم ازدواج کردهاند .طـي ایـن مـدت آنهـا دارای
دو فرزند شده اند و درکنار هم زندگي آرام و رضایت بخشـي را تجربـه کـرده انـد .بـا وجـود ایـن یـک روز
وجود چند تار موی بلند بر روی کت احمد ،که نشان مي دهند مربوط به زن دیگری غير از مریم هسـتند،
توجه مریم را به خود جلب مي کند .با تجسس بيشتر او درمي یابد که دستمال جيبي احمد نيز بـه رژ لبـي
متفاوت با آنچه او از آن استفاده ميکنـد آغشـته شـده اسـت .بـهنظـر مـيآیـد ایـن شـواهد بـههمـراه
شواهد معرفتي دیگر برای رساندن مریم به این اعتقاد که احمد دارای رابطة پنهاني با زن بيگانة دیگـری
است کافي باشند .اما به رغم این شواهد معرفتي ،مـریم احسـاس جانـبدارانـه و مثبتـي بـه ازدواج خـود
با احمد و زندگي مشترک با او و فرزندان خود دارد .او دلواپس و نگران زندگي مشترک خانوادگي اسـت و
به هيچ وجه به طالد و جدایي از احمد و درنتيجه به گسستن کانون گرم زندگي خود رضایت نمـي دهـد.
این زندگي دارای مزایا و نتایجي بس تأثيرگذار و مثبـت در زنـدگي او بـوده اسـت .بنـابراین حفـظ ایـن
زندگي ارزش پرداخت برخي هزینه ها را دارد .با ایـن مالحظـات عمـل شـناختي مـریم در پایـان تـرجي
مي دهد تا به این اعتقاد برسـد کـه احمـد بـه ازدواج و زنـدگي مشـترک بـا او وفـادار اسـت و بـا هـيچ
زن بيگانه ای ارتباط نـدارد .عمـده معرفـت شناسـان ،دالیـل "جيمـز" ( )Jamesو "پاسـکال" ()Pascal
برای تأیيد و توجيه اعتقاد به وجود خدا را هم در زمرة دالیل عملشناختي ،و نه معرفتشناختي بـهشـمار
آوردهاند.
با توجه به مطالب فود ميتوانيم برای دليل یا توجيه عملشناختي هم اوصافي پنجگانـه قایـل شـویم؛
این اوصاف نقطة مقابل ویژگي های پنج گانه ذکرشدة قبلي برای دليل یا توجيه معرفـت شـناختي هسـتند.
نخست ،در مفهوم عمل شناختي نه تنها اعتقادات بلکه سایر گرایش هـا ،مثـل آرزو ،اميـد ،دعـا ،خواسـته،
پرسش ،قصد ،وعده ،تهدید ،هشدار ،خوف ،و رجاء ،هم مـي تواننـد دارای دليـل یـا توجيـه ،یـا محصـول
فرآیندی عملشناختي ،باشند ،یا آنکه برخي از آنها دليل یا توجيهکنندة برخي دیگر باشند؛ دوم ،هرچنـد
که ممکن است قضية مورد اعتقاد در اینجا درواقع صـادد باشـد امـا ایـن صـدد هـيچ گونـه دخـالتي در
مالحظات عمل شناختي و نتایج مترتب بر آن ندارد .قضایای صادد و کاذب به طـور یکسـان مـي تواننـد
متعلق اعتقادات عمل شناختي قرار گيرند ،بدون آن که صدد یا کذب آنها در آن اعتقادات تأثيرگذار باشد؛
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سوم ،آنکه اعتقادات عملشناختي تابع اصل جانشيني نيستند و از آن پيروی نميکنند .بنـابراین ،هرچنـد
( )18مــریم اعتقــاد دارد کــه "ســهروردی" نویســندة حکمــتاالشــراد اســت ،و ( )88در واقــع نویســندة
حکمت االشراد همان نویسندة عقل سرخ است ،اما از این دو قضيه در ترکيب با اصل جانشيني نمي توان
نتيجه گرفت که )38( :مریم اعتقاد دارد که سهروردی نویسنده عقل سرخ است ،زیرا ممکن اسـت مـریم
فاقد این اعتقاد باشد ،به دليل آنکه او نميداند نویسنده حکمتاالشراد نویسنده عقل سرخ است .چهارم،
ما برای آنکه بدانيم که « sاعتقاد دارد که  »pنيازمند آن هستيم تا بدانيم  sدر حالت گـرایش اعتقـادی
نسبت به قضية  pاست ،بدون آنکه محتاج باشيم تا از صدد یا کذب  pآگاهي داشته باشيم .درحاليکـه
برای آگاهي یافتن از موجه بودن یا نبـودن اعتقـاد او بـه لحـا معرفتـي نيـاز داریـم تـا بـر مالحظـات
معرفت شناختي ،ازجمله صادد یا کاذب بودن قضية مورد اعتقاد او و نيز دالیل یا شواهد صدد آن قضـيه
تکيه نمایيم؛ پنجم ،یک اعتقاد ،در نگاه عمل شناختي ،پيوسته و همراه بـا التـزام عملـي بـه آن اعتقـاد و
پيامدهای آن است .به عبارتدیگر ،در مالحظه عملشناختي ،یک اعتقاد ضرورتا با دیگر اعتقادات یا سایر
گرایشهای قضيهای در شخص مالزم و همراه است .در اثر همين مالزمت و همراهي است که ميتـوان
برخي از گرایش ها را دليل ،توجيه ،یا توضي برخي دیگر دانست و برخي را با مالحظه و توجه بـه برخـي
دیگر کشف کـرد .هـر عضـوی از جامعـة انسـاني از تعـداد کثيـری از حـاالت ،گـرایش هـا و رفتارهـای
روان-جامعهشناختي بهرهمند است که در قالب دستگاهي منسجم و دارای ارتباطات دروني بـا یـکدیگـر
فعاليت مينمایند .حوزة گرایشها و رفتارهای روان-جامعهشناختي در ما به صورت یک شبکه و در ارتباط
داخلي و پيوند با یکدیگر شکل گرفته و رشد پيدا مـي کنـد .بـه دليـل وجـود همـين پيونـدهای منسـجم
شبکه ای است که آن گرایشها و رفتارها رویهم تـأثير مـيگذارنـد و از همـدیگر واکـنش مـيپذیرنـد،
پيدایش برخي از آن ها باعث پيدایش یا حذف برخي دیگر و حذف بعضي با پيدایش یا حذف بعضي دیگر
مقارن است .به دليل همين پيوند ها و مقارنت هاست که ما مي توانيم با مالحظه و مطالعة برخي گرایشها
در فردی برخي دیگر را کشـف و شناسـایي کنـيم .در ایـن مالحظـه ،اعتقـادات یـک شـخص بـا سـایر
گرایشهای روانشناختي-جامعهشناختي فرد ،مثل آرزوها ،تمایالت ،اميدها ،خواستهها ،دوستيهـا ،نيـات،
وعدهها وعيدها ،تهدیدها ،اوامـر ،نـواهي ،خـوفهـا ،رجاءهـا ،ا هـار تأسـفهـا ،دعاهـا ،پنـاه بـردنهـا،
شکرگذاریها ،بخششها ،طلب بخششها ،و مانند آنها مقـارن ،در تمـاس و ارتبـاط شـبکهای هسـتند.
شکل گيری و پيدایش یک اعتقاد به یک قضيه در شخص به شکل گيری و پيدایش گرایشهایي دیگر در
او نسبت به آن قضيه یا قضيهای دیگر ميشود.
بهطورکلي ،اعتقاد  sبه اینکه  pقابليت آن را دارد که عامل ترس ،خـوف ،رجـاء ،آرزو ،اميـد ،دوسـت
داشتن ،پرهيز ،تحذیر ،شکرگذاری ،یا درخواست در  Sشود که  pو یا حتي باعث این اعتقاد در  sشود که
 .qهمينطور  sميترسد که  pیا  sرجاء دارد که  pیا  sاميدوار است که  pیا  sدوست دارد کـه  pیـا s
آرزو ميکند که  ،pیا  sشکرگذار است که  ،pیا  sدرخواست ميکند که  pممکن است دارای این پيامـد
شود که  Sاعتقاد دارد که  .pاگر  Sاعتقاد دارد که گرگها حيوانات بسـيار خطرنـاکي هسـتند ،اثـر ایـن
اعتقاد در او ممکن است این باشد که او از آنها بترسد و سعي نکند به آنها نزدیک شود یا با آنها بازی
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کند ،همين طور ممکن است او دیگران را از آ ن ها بترسـاند یـا از نزدیـک شـدن بـه آن هـا پرهيـز دهـد.
همينطور ترس  sاز اینکه او سرطان دارد ،ممکن است به این اعتقـاد در وی منجـر شـود کـه او دارای
سرطان است .در این نوع مثالها درست است که بهطورکلي گفته شود که « sميترسد که  pدليلي است
بر این اعتقاد  sکه  ،»pیا « Sاعتقاد دارد که  pتوجيهي است برای  sميترسـد کـه  .»pکـامال آشـکار
است که در اینجا منظور از «دليل» یا «توجيه» نوع معرفتي آن نيست بلکه مراد قسم عمـل شـناختي از
آنهاست.
محدودیتهای معرفتشناسی فلسفی متداول برای فهم و توضیح اعتقادات
صرف ادای جملۀ « »pتوسط  ،Sیا اقامۀ دالیل معرفتی در تأیید صـدق  pتوسـط ،S
دلیلی بر اعتقاد  Sبه  pنیست.
ما برای کشف و پيبردن به اینکه شخصي ،مثل  Sدارای گرایش اعتقـادی بـه یـک قضـيه ،مثـلp
است ،نيازمند مطالعه و مالحظة گرایشها و رفتارهای آن شـخص در عمـل هسـتيم ،تنهـا بـا تکيـه بـر
این گونه مطالعه و مالحظه است که ما مي توانيم از وجود یا عدم اعتقاد به  pدر  Sاطمينان حاصل کنيم.
حتي صرف ادای جملة « »pتوسط  ،Sیا اقامه دالیل معرفتي توسط  Sدر تأیيد  ،pهم نميتواند دليلـي
باشد بر اینکه  Sبه قضية  pاعتقاد دارد .بهعنوان مثال ،ادای این جملة اخباری توسط محمود که «اميـر
جاسوس است» نمي تواند دليلي بر اعتقاد محمود به جاسوس بودن امير باشد .محمود بایـد آن جملـه را از
روی صداقت یا اخالص ( )sincerelyادا کند تا آن که بتواند توسط مخاطب دليل یا قرینه ای بـر اعتقـاد
محمود به آن قضيه تلقي شود .مي توان جمله های اخباری بسياری از زبان را نشـان داد کـه بـرای بيـان
لطيفه ،داستان پردازی ،نقل قول ،و مانند آنها ،به کار رفته اند .همچنين چـه بسـيار رخ داده اسـت کـه مـا
جملههایي اخباری را از زبان هنرپيشهها بر روی پردة سينما ،تلویزیون ،تئاتر یا مثل آنها شنيدهایم .اینها
و نمونه هایي مثل آن ها کاربردهایي غيرمخلصانه از زبان هستند که هدف از آن ها اخبار از واقـع یـا آگـاه
کردن مخاطب از اعتقادات اشخاص گویندة آن ها نيست .بنابراین هنگامي که ما این جملـه هـا را از زبـان
کسي مي شنویم یا در جایي مي خوانيم نمي توانيم به گوینده یا نویسندة آنها نسبت دهيم که او بـه مفـاد
آن ها اعتقاد دارد .تنها اداهای اخباری از روی اخالص هستند که بـر اعتقـاد شـخص گوینـده بـه قضـية
تعبيرشده داللت مي کنند .چه بسا این ادای محمود که «اميـر جاسـوس اسـت» مـوردی غيرمخلصـانه از
کاربرد زبان باشد .مشاهدة روابط گرم و بسيار دوستانه محمود نسبت به امير و رفت و آمدهای خـانوادگي
و مکرر آن ها با یکدیگر دليلي است بر این که ادای محمود از روی اخالص نيست و آن طور نيست کـه او
اعتقاد داشته باشد که امير جاسوس است .بنابراین ما عالوه بر ادای محمود بایـد گـرایش هـا و رفتارهـای
روان-جامعه شناختي او را هم به حساب آوریم تا بتوانيم به این نتيجه برسيم که محمـود اعتقـاد دارد کـه
امير جاسوس است.
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موجه ،یا موثق بودن ،معرفت شناختی یك اعتقاد توسط  Sضررتا بهمعنـای پذیرفتـه
شدن آن اعتقاد توسط  Sنیست.
یکي دیگر از محدودیت های توجيه ،یا وثود ،معرفت شناختي یـک اعتقـاد ایـن اسـت کـه آن توجيـه،
یا وثود ،لزوما با پذیرش آن اعتقاد همراه نيست .بنابراین گفتن این کـه یـک اعتقـاد بـه لحـا معرفتـي
موجه ،یا موثق است بهمعنای آن نيست که شخص ناچار است بـه آن اعتقـاد تـندهـد s .ممکـن اسـت
دليل یا شاهد کافي برای صدد یک اعتقاد در دست داشته باشد اما با ایـن حـال از اعتقـاد بـه آن قضـيه
امتناع نماید .مریم دالیل و شواهد کافي برای اعتقاد به این قضيه که احمد به طور پنهاني با زنـي بيگانـه
دارای رابطه است ،در اختيار داشت ،باوجود ایـن از پـذیرش آن اعتقـاد سـرباز زد .بنـابراین هنگـامي کـه
مي شنویم ،یا به دليلي آگاه مي شویم ،که  sبرای صدد اعتقادی دالیـل کـافي دراختيـار دارد ،یـا آنکـه
فرآیندی موثق آن اعتقاد را پشتيباني مي کند ،نمي توانيم با تکيه بر مفاهيم و اندیشه های معرفت شـناختي
به این نتيجه برسيم که  sدارای آن اعتقاد است .همان طور که آگاهي ما یا یک فيلسوف معرفتشـناس،
از موجه ،یا موثق بودن  sدر آن اعتقاد دليلي بر آن نيست که ما ،یا آن فيلسـوف ،هـم دارای آن اعتقـاد،
یا به آن پای بند ،هستيم .چيزی که مي توانـد مـا را بـه ایـن نتيجـه برسـاند کـه کسـي در عمـل دارای
یک اعتقاد است تنها عمل شناسـي و قواعـد روان-جامعـه شـناختي آن اسـت .بـه عبـارت دیگـر ،امکـان
ندارد کسي در عمل به قضيه ای اعتقاد داشته باشد اما در آن اعتقـاد اخـالص نداشـته باشـد .اعتقـاد بـه
صدد یک قضيه در عمل ،یعني پذیرفتن و تن دادن به آن اعتقاد با اخالص در آن اعتقـاد آميختگـي تـام
دارد.
ما به لحا معرفتي نمي توانيم در مقابل کسي که تظاهر یا وانمود به اعتقاد به یک قضيه ميکند ،یا در
مقابل کسي که دالیل کافي معرفتي در حمایت از صدد یک قضيه اقامه مي نمایـد ،موضـع گرفتـه و بـه
نفي (یا اثبات) اعتقاد او بپردازیم .ما به لحا معرفتي در موضع و موقفي نيستيم که بتـوانيم اخـالص یـا
عدم اخالص این فرد را نفي (یا اثبات) کنيم ،همانطور که گفتيم اخالص مسألهای عمـلشـناختي و نـه
معرفت شناختي است .اما با تکيه بر محاسبات عمل شناختي ما قادر هستيم نشان دهيم که آیا این شخص
در اعتقاد خود خالص است یا تنها به آن اعتقاد وانمود مي کند .همان طور که گفتيم اعتقاد  sیا اخالص s
در اعتقاد به یک قضيه لزوما با برخي دیگر از گرایش ها یـا رفتارهـای روان-جامعـه شـناختي  sهمـراه و
مالزم است ،و از همينجاست که ما مي توانيم از برخي از آنها بهعنوان دليل یا شاهدی برای رسيدن به
برخي دیگر بهره گرفته و استفاده کنيم .بهعنوان مثال اگر نادر به مـا بگویـد کـه «منـوچهر دشـمن مـن
است» ،یا «من اعتقاد دارم که منوچهر دشمن من است ،ولي بر خالف این ا هار ما ببينـيم کـه نـادر در
رفتار خود نسبت به منوچهر بسيار با احترام و تکریم برخورد مي کند ،گویي که او از دوستان بسيار نزدیک
و صميمي اوست ،در این حالت ما حق نداریم بگویيم که «نادر اعتقاد دارد که منوچهر دشمن اوست» ،یـا
«نادر در اعتقاد خود به اینکه منوچهر دشمن اوست مخلص است».
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فقدان دلیل معرفتی بر موجه یا ناموجه بودن یك اعتقاد ،دلیلی معرفتی بر ناموجه یـا
موجه بودن اعتقاد نیست.
فرض کنيد ما دليل یا شاهدی عليه اخالص نادر در اعتقاد خـود بـه ایـن کـه منـوچهر دشـمن اوسـت
در دست ندایم و کـاربرد نـادر از دو جملـة قبلـي هـم عـادی اسـت ،یعنـي آن کـه نـادر در ادای آن دو
جمله در موضع لطيفهگویي ،شوخي ،یا بازی در صحنه تئاتر یا فيلم نيست .بـا ایـن فـرض آیـا مـيتـوان
نتيجه گرفت که نادر اعتقاد دارد که منوچهر دشمن اوست؟ یا فرض کنيـد نـادر هـيچ شـاهدی معرفتـي
در حمایت از صدد اعتقاد خود برای ما اقامه نکند و ما هم هـيچ دليـل معرفتـي عليـه صـدد آن اعتقـاد
در دست نداریم ،آیا در اینجا ما مجاز هستيم تا نادر را در اعتقاد خود موجـه یـا ناموجـه بـدانيم؟ بـه نظـر
اینجانب معرفتشناسي فلسفي نميتواند به ما کمک کند تا به ایـن سـؤاالت پاسـخ دهـيم .همـانطـور
که فرض شد ،ما هيچ شاهد یا دليل معرفتي دراختيـار نـداریم تـا بـا تکيـه بـر آن بـه قضـاوت پيرامـون
اعتقاد نادر و توجيه یا عدم توجيه آن بپـردازیم .بـاوجـود ایـن راه عمـل شـناختي بـه روی مـا بـاز اسـت.
عملشناسي ،قواعد یا اصولي را در اختيار ما ميگذارد که با بهره گيری از آنها ميتوانيم به سؤاالت فود
پاسخ دهيم.
عملشناسی و قابلیتهای آن در فهم و کشف اعتقادات
اغلب (و نه لزوما همة) مردم موقعيکه ميشنوند  sدر ضمن ارتباط و مفاهمة عادی و روز مره با آنها
جملهای اخباری ،مثل « »pرا ادا ميکند فرض ميگيرند که  Sاعتقاد دارد که  ،pو نيز فرض مـيگيرنـد
که  sدر حمایت از صدد اعتقاد خود که  pدالیل کافي معرفتي در اختيار دارد .با ایـن فـرض اسـت کـه
آنها در ارتباط مفاهمهای موفق با یکدیگر قرار مـيگيرنـد .ایـن کـار بـا اعتمـاد مـردم بـه یـک قاعـدة
عملشناختي بسيار رایج انجام پذیر ميشود .آن قاعده از ما ميخواهد که متکلم یـک جملـة اخبـاری ،بـا
کاربرد عادی روزمره از زبان را به عنوان کسي که به قضية تعبيرشده با آن جمله اعتقـاد خالصـانه دارد ،و
نيز به عنوان کسي که دالیل معرفتي کافي در حمایت از اعتقاد خود دراختيار دارد ،درنظر بگيریم .براساس
این قاعده ،اشخاص به قضایایي که با ادای جملههای اخباری از آنها تعبير ميشود اعتقاد خالصانه دارنـد
مگر (تا) آن که خالف آن ثابت شود ،و نيز اشخاص دليل کافي معرفتي در حمایت از اعتقاد خود در دست
دارند مگر (تا) آن که خالف آن اثبات شود .بر طبق این اصل ،که مي تـوان آن را «اصـل برائـت» ناميـد،
مردم نسبت به اعتقادات و دالیل معرفتي پشتيبان آن ها بریءالذمه هستند مگر (تـا) آن کـه اثبـات شـود
آن ها گناهکارند ،یعني خالف آن اثبات شود .ما با استفاده از این اصل قادر مي شـویم تـا در هنگـام ادای
جمله های (الف) و (ب) توسط نادر به این نتيجه برسيم که نادر اعتقاد دارد که منوچهر دشـمن اوسـت ،و
این که او دالیل کافي معرفتي در حمایت از صدد اعتقاد خود در اختيار دارد .همچنين ایـن اصـل بـه مـا
اجازه ميدهد تا ا هارات اخباری روزمره  Sرا از روی خلوص بدانيم مگر (تا) آنکه خالف آن اثبات شود.
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بنابراین نادر در ادای خود که «منوچهر دشمن اوست» دارای اخالص است مگـر (تـا) آن کـه خـالف آن
اثبات شود .با وجوداین ممکن است کساني باشند که اعتقاد نادر را خالصانه ندانند ،و یـا نـادر را در حکـم
کسي که دالیل کافي معرفتي در تأیيد صدد اعتقاد خود دارد در نظر نگيرند ،مگر (تا) آن که اثبـات شـود
که او دارای اعتقاد خالصانه است که منوچهر دشمن اوست ،یا اثبات شـود کـه او دالیـل کـافي معرفتـي
بالمعارض در حمایت از صدد اعتقاد خود دارد که منوچهر دشمن اوست .به موجب این اصل ،که ميتوان
آن را «اصل گناهکاری» خواند ،موقعي که مردم جملهای اخباری را ادا مـيکننـد گنـاهکارنـد ،ناخالصـند،
اعتقاد ندارند ،و ناموجه اند ،مگر (تا) آن که خـالف آن ثابـت شـود .در تـاریخ معرفـت شناسـي بسـياری از
شکاکان و افراد بدبين پيرو این اصل بودهاند.
برخي از مردم هم ممکن است از قضاوت دربارة اخالص ،اعتقاد ،و توجيه معرفتي اعتقاد نادر خودداری
کنند ،یا حکم به تعليق نمایند ،مگر (تا) آنکه دالیل کافي در حمایت یا رد یک طرف پيدا کنند .اصلي که
مردم از آن متابعت ميکنند ،اجماال ميگوید :در صورتيکه برای اعتقاد خالصانه یـا توجيـه و عـدمتوجيـه
معرفتي اعتقاد کسي دالیل موافق یا مخالف کافي در دست ندارید از تصميم گيری و قضاوت در مـورد آن
اجتناب کنيد .این اصل ،که مي توان آن را «اصل تساقط» یا «اصل تعليق» ناميد ،فرض مي کند که مردم
در اعتقادات خود نه خالصاند و نه غيرخالص ،نه موجهاند و نه ناموجه ،مگر (تا) آنکـه خـالف آن اثبـات
شود.
بیانی دیگر از محدودیتهای معرفتشناسی فلسفی برای فهم و توضیح اعتقادات
بگذارید به شکل دیگری به محدودیتهای معرفتشناسي فلسفي رایج نگاه کنيم .باز هم مثل گذشـته
باید تأکيد کنيم که نگاه معرفتشناسي به دليل و توجيه در اساس با نگاه عملشناسي به آن دو اختالفـي
فاحش دارد .معرفت شناسي تنها به کشف صدد اعتقادات و شأن حکایت گری آنها از واقع ،صرف نظـر از
پذیرش عملي اعتقادات و التزام عملي اشخاص به پيامدهای آن اعتقادات ،عالقه منـد اسـت .تنهـا پيامـد
توجيه یک اعتقاد از نظر معرفت شناسي رسيدن شخص به صدد اعتقاد است ،و آن هم امـری متفـاوت و
متمایز از اتصاف عملي شخص به اعتقاد ،و گرایش ها و رفتارهای روان شناختي-جامعه شـناختي مـالزم و
پيوسته با آن اعتقاد ،مثل آرزو ،اميد ،درخواست ،خوف ،رجاء ،دعا ،امر ،نهي ،طلب بخشش ،هشدار ،و مانند
آن هاست .اعتقاد در نگاه یک فيلسوف معرفت شناس از هرگونـه عنصـر یـا شـرط عمـل شـناختي مجـرد
ميشود و تنها به ویژگي صدد یا واقعنما بودن آن توجه ميشود .در این نگـاه اعتقـاد حتـي از شـرط یـا
عنصر پذیرفتني بودن هم برکنار ميماند .بنابراین هنگامي که کسي برای صدد یک اعتقاد بـه قضـيه ای
دالیل یا شواهد کافي بالمعارض اقامه ،و یا کشف ،مي کند کار او از دید یک فيلسوف معرفت شناس تمام
است .همين اندازه برای توضي  ،تبيين ،یا توجيه آن اعتقاد ،از منظر معرفت شناسي ،بـس بـوده و بـرای
اعتبار بخشيدن به آن اعتقاد کفایت مي کند .معرفت شناسـي چيـزی بـيش از ایـن نمـي خواهـد ،رسـالت
معرفتشناختي فرد با این کار و در همينجا به پایان ميرسد.
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ما ممکن است ،در صورت فقدان دليل یا توجيه عمـلشناسـي در حمایـت و اثبـات اعتقـاد ،نتـوانيم از
حصول اعتقاد در نزد یک شخص اطمينان پيدا کنيم ،اما این مطلب دليلي بر نفي هویت معرفت شـناختي
برای یک اعتقاد نيست .امکان دارد که ما با مطالعه حاالت و رفتارهای روان شناختي و جامعه شناختي یک
فرد ،مثل اعتقادات ،آرزوها ،خواستهها ،دعاها ،درخواستها ،هشدارها ،خـوفهـا ،رجاءهـا ،و ماننـد آنهـا،
نتوانيم از ميان آن ها چيزی را پيدا کنيم که به ما نشان دهد شخص دارای گرایش اعتقادی بـه قضـيه p
است ،اما این امر خدشهای به توجيـه و جایگـاه معرفـتشـناختي آن اعتقـاد وارد نمـيسـازد .همچنـين،
معرفت شناسي به ما حکم نمي کند تا اعتقاد و در نتيجه اخالص کسي را نفـي کنـيم کـه بـه اعتقـاد بـه
قضيه ای تظاهر و وانمود مي کند ،کسي که در تأیيد صدد اعتقـاد مـورد ادعـا و وانمودشـده خـود دليلـي
معرفتي ارایه نميکند و ما هم دليلي معرفتشناختي عليه صدد اعتقاد مورد ادعای او دردست نداریم .زیرا
این امری امکان پذیر است که یک اعتقاد دارای شأن و موقعيت معرفتـي باشـد امـا درعـين حـال از روی
اخالص نباشد .قبال هم گفتيم که ما راهي معرفت شناختي نمي شناسيم که توسط آن بتوانيم نشان دهـيم
آیا اعتقادی از روی اخالص مورد پذیرش قرار گرفته است یا نه.
بنابراین ،یک اعتقاد مي تواند به لحا معرفت شناختي قابل اثبات ،توجيه ،تبيين ،و توضي باشد ولي به
لحا عمل شناختي خير ،و برعکس امکان دارد که اعتقادی دارای توجيه ،توضي  ،و شأن عمـل شـناختي
باشد اما درعينحال توضي آن بـا تعـابير و مـالکهـای مؤیـد معرفـتشناسـي امکـانپـذیر نباشـد .بـه
عبارت دیگر ،هرچند که امکان دارد ما نتوانيم برای وجود اعتقـاد  sبـه  pقرینـه یـا دليـل یـا توضـيحي
عملشناختي در شبکة گرایشهای روان-جامعهشناختي  sپيدا کنيم ،اما ناتواني ما از اینجهت دليلـي بـر
نفي هویت و شأن معرفت شناختي آن اعتقاد نيست؛ اعتقاد  sبه  pمي تواند واجـد معيارهـا و هنجارهـای
مورد قبول معرفت شناسي باشد ولو آن که نتوان در دستگاه شبکهای عملشناختي حاکم بر رفتـار  sآن را
پيدا کرد یا نشان داد .اعتقاد  sدر اینجا ميتواند ناخالص باشـد .ایـنکـه اعتقـادی دارای شـأن و هویـت
معرفت شناختي باشد ،و در همـان حـال ناخـالص ،امـری امکـان پـذیر اسـت .تنهـا از طریـق مالحظـات
عمل شناختي است که مي توان فهميد آیا کسي در اعتقاد خود دارای اخالص است یا صرفا بـه آن اعتقـاد
تظاهر ميکند.
معرفت شناسی فلسفی متداول از توضیح اصطالحات و مفاهیم بنیادی معرفت شناسی
دینی ،مثل «ایمان»« ،کفر»« ،شرک» ،و «نفاق» ناتوان است.
یکي از گزاره های بنيادی و کليـدی قـرآن کـه مضـمون آن در بسـياری از آیـات قـرآن تکـرار شـده
است« ،ال اله اال اهلل» است .ما از این به بعد از این گزاره یا اعتقـاد بـه مفـاد آن ،بـا عنـوان گـزاره ،یـا
اعتقاد« ،توحيدی» تعبير خواهيم کرد .قرآن از چهار موضع یـا گـرایش عمـده و اصـلي ،و در عـين حـال
متمایز ،معرفت شناختي نسبت به گزاره توحيدی سخن گفته است )1( :موضع یا گرایش ایمان ،و شـخص
دارای آن را «مؤمن» خوانده است؛ ( )8موضع یا گرایش کفر ،و فرد واجد آن را «کافر» ناميده است»؛ ()3
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موضع یا گرایش شرک ،و کسي که دارای آن است را «مشرک»نام داده است؛ و بـاخخره ( )8موضـع یـا
گرایش نفاد ،و فرد واجد آن را «منافق» خوانده است .در تعبير قرآن ،به طور کلي ،ایمان با کفر ،شرک ،یا
نفاد قابل جمع نيست ،بنابراین نميتوان شخص مؤمن را در همانحال که مؤمن است کافر ،مشرک ،و یا
منافق خواند ،و بالعکس کافر ،مشرک ،یا منافق را مؤمن قلمداد کرد.
قرآن هيچیک از اندیشههای چهارگانه فود را بهطورکامل معرفـتشـناختي نمـيدانـد ،بلکـه آنهـا را
مجموعي از مفاهيم معرفت شناختي و عمل شناختي ميداند .بنـابراین کسـي کـه از آن مفـاهيم بـهمثابـه
مفاهيمي صرفا معرفت شناختي گفتگو مي کند با برداشت و فهم قرآني از آن ها هماهنگي و انطباد نـدارد؛
او بخشي از هویت آن ها را نادیده مي گيرد یا از آن غفلت دارد .از نگاه قرآن اقامه ،یا آگـاهي از دليـل یـا
بينة بالمعارض برای صدد اعتقاد به قضية توحيدی یا نشان دادن اینکه اعتقـاد بـه آن قضـيه اعتقـادی
موثق است ،به معنای پذیرش و تن دادن به آن اعتقاد ،و به تعبير قرآن ایمـان آوردن بـه مفـاد آن قضـيه
نيست .قرآن کریم در تعدادی از آیات خود از کساني نام مي برد که هرچند شواهد یا دالیل کافي معرفتـي
در تأیيد صدد گزارههای دیني در اختيار دارنـد ،یـا از آنهـا آگـاهي دارنـد ،امـا درعـينحـال بـهواسـطة
تأثيرپذیری از عوامل دیگر از ایمان آوردن به مفاد آن ها امتناع و سرپيچي ،یا کفر مـي ورزنـد .آیـات زیـر
نمونههایي از این دسته آیات هستند:
«انّ ّالّذین ّارتّّدوا ّعلی ّادبارهم ّمن ّبعد ّما ّتبین ّلهم ّالهدی» ،همانا کساني که پس از آشکار شدن
راه هدایت بر آنها باز هم پشت ميکنند (محمد« .)85 ،انّ ّالّذین ّکفروا ّو ّصدّوا ّعن ّسبیل ّاهلل ّوّ
شاقّوالرسول ّمن ّبعد ّماتبیّن ّلهما الهدی» ،آنان که بعد از روشن شدن راه هدایت بر ایشان باز کافر
شدند و از راه خدا جلو گيری کردند و با رسول دشمني ورزیدند (محمد« .)38 ،وّجحدواّبها ّواستیقنتهاّ
انفسهم ّظلماّ ّو ّعلواّ» ،آنرا از روی ستمگری و کبر و نخوت انکار کردند با اینکه به حقانيت آن یقين
داشتند (نمل .)18 ،خداوند همچنين در آیات  20و  06سورة بقره از استنکاف یهود از پذیرفتن دعوت
حضرت رسول (ص) و کافر شدن آنها نسبت به او بهرغم آگاهي آنها به حقانيت دین و پيامبر گرامي
اسالم (ص) سخن ميگوید« :ولمّا ّجائهم ّکتاب ّمن ّعند ّاهلل ّمصدّق ّلما ّمعهم ّو ّکانوا ّمن ّقبلّ
یستفتحونّعلیّالّذینّکفرواّفلّماّجائهمّماّعرفواّکفرواّبهّفلعنّاهللّعلیّالکافرین« ».بئسماّاشترواّ
بهّانفسهمّانّیکفرواّبماّانزلّاهللّبغیاّّانّینزّلّاهلل ّمنّفضلهّعلیّمن ّیشاءّمنّعبادهّفبائواّبغضبّ
علیّغضبّوللکافرینّعذابّمهین ».هرچند یهود موضوع و مخاطب این آیات در نزد خود بينه و دليل
معرفتي کافي معتبر و موثق در تأیيد حقانيت پيامبر اکرم (ص) و دین او داشتند اما باز هم به رسول خدا
(ص) و اهلل کافر شدند و از ایمان آوردن به او خودداری کردند .ما در سورة مبارکة بينه نيز افرادی را
ميبينيم که بهرغم دراختيار داشتن بينه و دليل کافي در تأیيد صدد قضيه توحيدی و نيز این قضيه که
حضرت محمد (ص) فرستاده خداست ،از پذیرش ایمان به آن قضایا خودداری کردند و راه کفر و شرک را
در پيش گرفتند.
افراد و گروه های مورد نکـوهش موضـوع آیـات اشـاره شـده فـود ،مثـل اهـل ایمـان ،دارای بينـه و
دليل معرفتي کافي در تأیيد حقانيت پيامبر ،دین ،و توحيد هستند ،با این حال قرآن آنها را نه مـؤمن کـه
کافر یا مرتد مي خواند .این درحالي است که اشـخاص و گـروه هـای فـود الـذکر در نـزد یـک فيلسـوف

معرفتشناسی متداول و محدودیتهای ذاتی آن برای تحلیل و. . .
)(Common Epistemology and Its Natural Limitations for Analysis and. . .

292

معرفت شناس در موقعيت و جایگاهي کـامال موجـه و معتبـر هسـتند ،همـان موقعيـت و جایگـاهي کـه
اهل ایمان واجد آن هستند .دليلي وجود ندارد تا معرفت شناس فيلسوف افراد و گروه های فـود الـذکر را از
اهل ایمان جدا سازد ،یا اثبات کند آن ها دارای اعتقاد توحيدی نيستند .سر اختالف نگـاه معرفـت شناسـي
متداول فلسفي با موضع قرآن ،در مثال ها و موارد فود ،در این است که معرفت شناسـي اعتقـادات دینـي
اشخاص را تنها ازحيث صدد و کذب ،و به طور مجزا از پذیرش عملـي آن اعتقـادات توسـط اشـخاص و
التزام آن اشخاص به پيامدهای رواني و اجتماعي آن ها مورد مطالعـه قـرار مـي دهـد ،درحـالي کـه قـرآن
به اعتقادات دیني اشخاص در قالب یک دستگاه جامع و فراگير ،مشتمل بر معرفت شناسي و عمل شناسـي
که اجزاء و عناصر آن با همدیگر ارتباط دوسویه دارند نگاه ميکنـد .قـرآن مضـمون و محتـوای معرفتـي
یک اعتقاد دیني ،مثل اعتقاد توحيدی را در پيوند و ارتباط با پـذیرش عملـي اعتقـاد و نيـز التـزام عملـي
به پيامدهای آن اعتقاد مي بيند .محتوای معرفتي یک اعتقاد دیني باید به پذیرش اعتقاد دیني منجر شـود
و پذیرش اعتقاد دیني نيز باید به پيدایش گرایش های روان شـناختي و افعـال دیگـری ،مثـل آرزو ،اميـد،
درخواست ،دعا ،طلب ،اطاعت ،بندگي ،و . . .در شخص کمک کند .بـه عنـوان مثـال« ،ایمـان» در تعبيـر
قرآن تنها یک مقولة معرفتشناسي نيست که تنها مستلزم اذعان و اعتراف به صدد قضيهای دیني ،مانند
قضية توحيدی است بلکه همچنين اتصاف عملي به اعتقاد دیني و نيز بروز و تجلـي آن اعتقـاد در رفتـار
و کردار ماست .برخالف قرآن ،در معرفت شناسي فلسفي اعتقـادات دینـي اشـخاص بـه شـرط تخليـه از
شرایط و عناصر عمل شناختي ،حتي شرط یا عنصر پذیرفتني بودن اعتقاد ،مـورد مطالعـه و بررسـي قـرار
ميگيرند .معرفتشناسـان تنهـا بـه صـدد و کـذب اعتقـادات و شـأن حکایـتگـری اعتقـادات از واقـع
عالقه مندند .و همانطور که آشکار است از این بابت تفاوتي ميان موقعيت معرفتـي ایـن قبيـل افـراد بـا
موضع مؤمنان که دارای دليل و شاهد کافي در حمایت از حقانيت پيامبر(ص) ،دین او ،و خداونـد هسـتند،
وجود ندارد.
مطالب اخير دليل و شاهدی است بر این که معرفت شناسي محض در تحليـل و گفتگـو از اصـطالحات
معرفتي-عملي قرآن ،مثل «ایمان»« ،کفر»« ،شرک» ،و «نفاد» ،از ناحية زبان شناسـي و معنـي شناسـي
هم فقير است .در نگاه قرآن ،شرط الزم و کافي برای آنکه کسـي مـؤمن شـمرده شـود آن نيسـت کـه
آن کس برای صدد قضيه توحيدی ،یا سـایر قضـایای دینـي ،بينـة کـافي دراختيـار داشـته باشـد ،زیـرا
کفار ،مشرکان ،و منافقان هم مي توانند به این گونه بينه دسترسي داشته باشند باوجود این از ایمان آوردن
به آن قضيه ،یا قضایا خودداری کنند .صرف ادعا و ا هار ایمان ،در کالم و بيان ،به صدد قضية توحيدی
هم برای داشتن ایمـان کـافي نيسـت .الزمـة ایمـان اخـالص در گفتـار و ا هـار اسـت .شـخص بایـد
گزاره توحيدی را از روی اخالص ادا کند تا بتواند توسط مخاطب قرینه یا دليلي بر ایمان شخص به معني
و مفاد آن گزاره تلقي شود .همين طور صرف شهادت ،گواهي ،و اعتراف شفاهي به این که خدایي جز اهلل
نيست هم برای مـؤمن دانسـتن شـخص کفایـت نمـي کنـد ،ایـن شـهادت ،گـواهي ،و اعتـراف بایـد از
روی اخالص انجام شـود تـا آنکـه بتوانـد او را بـه جرگـه اهـل ایمـان وارد نمایـد .اخـالص مقولـه ای
معرفتشناختي نيست تا بتوان از چشمانداز معرفتشناسي به آن نگاه کـرد و هماننـد صـدد یـک گـزاره
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یا اعتقاد آن را آشکارا و علني نشان داد .با مطالعه و مالحظة سایر گرایشها و رفتـار هـای دینـي مـرتبط
با ادعا ،گواهي ،و اعتراف شفاهي است که مي توان بـه اخـالص یـا عـدم اخـالص در آن ادعـا ،گـواهي،
و اعتراف پي برد .همان گونه که قبال هم ذکر شد ،هر شخص دارای دسـتگاهي منسـجم و دارای ارتبـاط
و تعامل از گرایش ها و حاالت روان -جامعه شناختي است .به این واسطه ،وجود و پيـدایش یـک گـرایش
در او مثل اعتقاد به قضية محوری دین ،یعني ال اله االاهلل ،بهطور طبيعـي بـه پيـدایش برخـي رفتارهـا
و گرایش های مرتبط (ویا حتي حذف و تغيير در برخي گرایش های نا متجـانس) بـا آن ،مثـل آرزو ،اميـد،
طلب ،انابه ،استغاثه ،خواهش ،دعـا ،عبـادت ،خـوف ،رجـاء ،پرهيـز از گنـاه ،اطاعـت ،در خواسـت یـاری
یا بخشش ،طلب عفو ،شکر ،تعظيم ،تکریم ،مجاهدت ،شهادت ،تکليـف پـذیری ،منجـر مـي شـود .مـا بـا
مالحظه و مطالعة این گرایش ها و رفتارهاست که مي توانيم روشـن کنـيم آیـا شـخص در ا هـار ،ادعـا،
گواهي و اعتراف خود دارای اخالص است ،و در نتيجه مؤمن شمرده ميشود یـا آنکـه مسـتحق عنـوان
منافق ،کافر ،یا مشرک است.
قرآن کریم در آیات بسياری که ما به اندکي از آنها اشاره خواهيم کرد ،صداقت یا اخالص را
الزمة ایمان و جزء یا شرطي جدایيناپذیر از آن ميداند .به نظر قرآن بدون اخالص ایماني وجود ندارد.
قرآن کریم در سورة یونس ،آیات  06و  ،01در ضمن بيان داستان عبور و نجات "موسي (ع)"
و "بنياسرائيل" از دریا و غرد شدن "فرعون" و سپاهيان او ،با عبارتي زبيا به لزوم همراهي ایمان
با اخالص تصری ميکند .فرعون پس از آنکه دید موسي (ع) و قوم بنياسرایيل بهواسطة ایمان خود
به سالمت از دریا عبور کردند و دریافت که او در اثر بيایماني خود بهزودی در دل آن دریای
خروشان فرورفته و غرد ميشود ،در پيشگاه الهي به ایمان خود به صدد گزاره توحيدی ال اله اال اهلل
اعتراف ميکند .او اعتراف و اذعان خود را به این قضيه مشابه ایمان بنياسرائيل به آن ميداند،
بنابراین انتظار دارد اثرات و لوازم ایمان بنياسرائيل ،از جمله نجات از غرد شدن در دریا بر ایمان
او هم مترتب شود .حال آنکه قرآن مثل فرعون نمياندیشد و او را بهرغم این اعتراف در زمره
مفسدان ،و نه مؤمنان بهشمار ميآورد .آیات جریان را اینطور توضي ميدهند« :وّجاوزناّببنیّاسرائیلّ
البحر ّفأتبعهم ّفرعون ّو ّجنوده ّبغیاّ ّو ّعدواّ ّحتّی ّاذا ّادرکه ّالغرق ّقال ّءامنت ّأنه ّال ّاله ّاال ّالذیّ
ءامنتّبهّبنواّاسرائیلّوّاناّمنّالمسلمینّ.ءاالنّوّقدّعصیتّقبلّوّکنتّمنّالمفسدین ».در جایي
دیگر (نور )81 ،قرآن به بيان حال برخي منافقاني که در اهر و گفتار دم از ایمان به خدا و رسول او و نيز
اطاعت او ميزنند ،اما در عينحال دوباره به بيایماني (کفر) باز ميگردند ،پرداخته و به این امر تصری
دارد که ایمان تنها اقرار و اعتراف زباني به ایمان نيست ،چهبسا فرد منافق باشد اما خود مدعي ایمان
باشد .آیه قرآن چنين ميگوید« :وّیقولونّآمنّاّباهللّوّبالرّسولّوّاطعناّثمّیتوّلیّفریقّمنهمّمنّبعدّ
ذلکّوّماّاولئکّبالمؤمنین».
در آیات  08و  05سورة بقره و نيز آیه  0سورة جمعه ،قرآن ضمن تأکيد بر اینکه ادعا و اقرار زباني
عدهای بر حقانيت قيامت و روز جزاء دليلي بر ایمان آن عده نيست بلکه آن اقرار باید مقارن با اخالص
باشد ،راه کشف اخالص را مطالعه و بررسي سایر رفتارها و گرایشهای مدعيان ایمان ميداند .از نگاه
قرآن یکي از عالیم اخالص در نزد کسي که خود را مؤمن به قيامت ،و درنتيجه اهل بهشت ميداند ،این
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است که او هراسي از مرگ نداشته باشد .کسي که از مرگ ميترسد و از آن فرار ميکند ،مثل
اهلنفاد ،نميتواند از روی اخالص مدعي ایمان باشد .خداوند در این آیات ميفرماید« :قل ّان ّکانتّ
لکمّالدّارّاالخرةّعندّاهللّخالصةّمنّدونّالنّاسّفتمنّوالموتّانّکنتمّصادقین«ّ».ولنّیتمنّوّابداّّبماّ
قدّمت ّایدیهم ّواهلل ّعلیم ّبالظّالمین«ّ ».قل ّیا ّایّهاالّذین ّهادوا ّان ّزعمتم ّانّکم ّاولیاء ّلللّه ّمن ّدونّ
النّاس ّفتمنّوالموت ّان ّکنتم ّصادقینّ .وال ّیتمنونه ّابداّ ّبما ّقدّمت ّایدیهم ّواهلل ّعلیم ّبالظّالمین».
همينطور قرآن ،در ضمن آیات  8تا  18سورة عنکبوت ،یکي از راههای تشخيص و تميز منافقان که
تنها در زبان ،ا هار ایمان به خداوند ميکنند ،مؤمنان را که در عمل و زندگي آراسته به زیور ایمان
هستند ،ابتالء و تحمل رنجها و عذابها در طریق خداوند ميداند .مطالعة آیات فود ،ما را به این نتيجه
ميرساند که در نگاه قرآن راه تشخيص اهلنفاد که تنها در کالم و بيان ا هار ایمان ميکنند
بدون آنکه به لوازم این ایمان اتصاف و التزام عملي داشته باشند ،از اهلاخالص و ایمان بررسي و
مطالعه زندگي ،رفتار و گرایشهای عملشناختي آنهاست .همين مضمون را قرآن در سورة حجرات آیه
 15نيز بيان ميکند« :انّماالمؤمنون ّالّذین ّآمنوا ّباهلل ّو ّرسوله ّثم ّلم ّیرتابوا ّو ّجاهدوا ّباموالهمّ
وانفسهم ّفی ّسبیل ّاهلل ّاولئک ّهم ّالصّادقون ».خداوند در این آیه خلوص در ایمان را شرط یا عنصر
جدایيناپذیر ایمان به خداوند ميداند و راه شناسایي آن را نه داشتن دالیل معرفتي یا تظاهر و اقرار زباني
به ایمان ،بلکه التزام عملي به ایمان از جمله جهاد در راه خدا با اموال و با جان ميداند .در آیات نخست
سوره مؤمنون نيز قرآن کریم ایمان را پيوسته و مالزم با آراستگي به فضایل و حاالتي نفساني ،مثل
خشوع در نماز ،احتراز از سخن بيهوده ،انفاد ،پرهيز از محرمات جنسي ،امانتداری و مانند آنها ميداند.
آیة  36از سورة کهف هم عمل صال را جزء جدایيناپذیر و الینفک ایمان به خداوند شمرده است .ایمان
در عرف قرآن تنها اعتقاد دیني معرفتي صدد محور ،یعني محتوای معرفتي اعتقاد دیني،
نيست ،جغرافيای ایمان بسيار فراتر از اعتقاد دیني معرفتي صدد محور است .جغرافيای ایمان هم اعتقاد
معرفتي ،هم اتصاف عملي به آن اعتقاد ،و هم التزام عملي و رفتاری به پيامدها و لوازم آن اعتقاد را دربر
ميگيرد .افزون بر آن ،در ایمان محتوای معرفتي یک اعتقاد دیني ،مثل اعتقاد توحيدی ،در پيوستگي و
وابستگي دو سویه با پذیرش عملي اعتقاد دیني و نيز التزام عملي به پيامدها و لوازم آن اعتقاد قرار دارد.
در ایمان اعتقاد معرفتي دیني به اعتقاد عملي دیني ،و آن هم به التزام عملي به پيامدهای آن اعتقاد
کشيده ميشود ،پایبندی به پيامدها هم در جای خود به تقویت بعد عملي و معرفتي اعتقاد دیني ،و
درنتيجه ایمان منجر ميشود.
بنابراین ،ایمان در عرف دین تنها این نيست که شخص اعتقادی بـه ایـن قضـيه کـه ال الـه اال اهلل
داشته باشد ،که تنها شأن و حيثيت (معرفتي) آن این است کـه صـادد اسـت ،یعنـي بـه حقيقتـي یگانـه
در عالم به نام «اهلل» داللت مي کند .به دیگرسخن ،ایمان در چشم انداز اسالم تنها آن نيست که شخص
توجيه و دليل معرفتي برای صدد اعتقاد به این قضيه که ال اله اال اهلل ،داشته باشد ،و یا آن که شخص
مؤمن اعتقاد دیني خود را از طریق فرآیند معرفتي موثق حاصل کرده باشد .ایماني که از هـر نـوع عنصـر
یا شرط عمل شناختي تخليه و تهي شده باشد بيشتر شایستة عنـوان «بـيایمـاني» و مصـادیق گونـاگون
آن همچون کفر ،شرک ،یا نفاد است .چگونه مي توان کسـي را «مـؤمن» ناميـد کـه خـود را بنـدة اهلل
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بــهشــمار نيــاورد ،در اجابــت از فــرامين او کوتــاهي کنــد ،احســاس نکنــد کــه در مقابــل اهلل تکــاليف
و مسئوليت هایي دارد ،از خوف و خشيت خداوند به خود نلرزد ،به بخشش و لطف اهلل اميـدوار نباشـد ،یـا
برای طلب کمک و بخشش هرگز خدا را دعا نکرده باشد ،دیگران را به سمت نافرماني از خداوند دعـوت
کند ،اهلل را شاهد و نا ر اعمال و رفتار خود نداند ،یا این که قلبش از توجه به خدا غافـل باشـد ،از خـوف
و خشيت خداوند به خود نلرزد ،از گناه ،فحشاء و منکر پرهيز نکند ،برای بخشش به درگاه خدا توبه و انابه
نکند ،در هنگام درماندگي از وی استمداد نکند ،برای پيروزی بر دشـمنان خـدا هـيچ کوششـي نکنـد ،از
کفار ،مشرکان ،و منافقان بيزاری نجوید ،یا به رغم دستور خداوند به مجاهده در راه او از آن امتناع نمایـد،
در توفيقات و کاميابي های خود او را دخيل نداند ،در اجابت از فرامين رسول او کوتاهي کند ،روزی خود را
از دیگری غير از خدا طلب کند ،اهلل را قاضي و حاکم به عدل نداند ،به یاد او نباشد ،تقوی و پـروای او را
نداشته باشد ،نماز به پای ندارد ،روزه نگيرد ،به رغم استطاعت خمس و زکـات نپـردازد ،دروغ بگویـد ،زنـا
کند ،و. . .؟
چگونه مي توان کسي را که به طـورکامـل عـاری از هرگونـه گـرایش و تمایـل بـه اعمـال ،احکـام ،و
عبادات دیني است «مؤمن» خواند؟ نشانهها و عالیم این ایمان کدامند؟ آیـا ایـن اسـت کـه آن شـخص
دالیلي معرفتي برای وجود خداوند در اختيار داشته باشد؟ یا اعتراف ،گواهي ،تظاهر ،و وانمـود بـه اعتقـاد
به صدد قضيه «ال اله اال اهلل» نماید؟ یـا آن کـه آن فـرد بتوانـد مـتن قـرآن را بـهدرسـتي و مطـابق
با قرائت های مشهور تالوت نماید؟ و یا حتي دارای قوه تفقه و فهم معرفتـي از قـرآن باشـد؟ یـا آن کـه
بتواند احکام فرعي عملي را به درستي از متن قرآن و حدیث استنباط نماید هر چند که خود به آن ها عمل
نکند؟ در این صورت تفاوت او با کافران ،مشرکان ،منافقان ،و یا دیگرانـي کـه مـؤمن نيسـتند امـا واجـد
توانایيهای فود هستند در چيست؟ گمان ميکنم همة آنها بهلحا معرفتي و عملشـناختي در جایگـاه
و مرتبه ای یکسان هستند ،آنها همگي مدعي معرفت دیني هستند ،و از دليل و شواهد مؤید صدد قضيه
یا اعتقاد توحيدی آگاهي دارند ،به عالوه همة آنها به احکـام ،عبـادات ،والتزامـات عملـي زنـدگي دینـي
بياعتنا هستند.
نتیجهگیری
من این دیدگاه را کـه اعتقـاد معرفتـي بـه خـدا را از اتصـاف عملـي بـه اعتقـاد و التـزام بـه لـوازم و
پيامدهای عمل شناختي آن جدا مي سازد ،نمي توانم درست درک کرده و بفهمم .تـالش بـرای جداسـازی
معرفت شناسي دیني از عملشناسي دینـي ،یعنـي تفکيـک و جـدا سـاختن اعتقـاد معرفتـي بـه خداونـد،
و نيز توجيه معرفتي آن ،از پایبندی و التزام عملي بـه اعتقـاد و نتـایج و پيامـدهـای عمـلشـناختي آن،
دست آخر به اندیشة این هماني معرفتي ميان مفاهيمي نایل مي شود کـه در بنيـاد غيـر از هـم و متمـایز
از یکدیگر هستند .به عبارتدیگر ،نگاه صـرفا معرفـتشـناختي بـه اصـطالحات و اندیشـههـای بنيـادی
دین ،مثل ایمـان ،کفـر ،شـرک ،و نفـاد ،در نهایـت بـه یکسـان سـازی ایـن اصـطالحات و اندیشـه هـا

معرفتشناسی متداول و محدودیتهای ذاتی آن برای تحلیل و. . .
)(Common Epistemology and Its Natural Limitations for Analysis and. . .

291

منتهي مي شود .نگاه معرفت شناختي صرف به قضيه یـا اعتقـاد توحيـدی در نهایـت باعـث مـي شـود تـا
مرز ميان ایمان ،کفر ،شرک ،و نفاد ،برداشته شده و دیگـر دليلـي بـرای امتيـاز و تفکيـک ميـان آن هـا
وجود نداشته باشد؛ این اندیشه هـا در ایـن نـوع نگـاه از موقعيـت و جایگـاه معرفتـي واحـدی برخـوردار
خواهند بود .حال آن که در نگاه قرآني به وضوح ميان این اندیشه ها تفکيک و تمایز واقعي برقرار است؛ از
نظر قرآن ما حق نداریم کافران ،مشرکان ،و اهل نفاد را در عداد مؤمنان شمرده و بر آن ها حکمـي واحـد
برانيم.
همان طور که دیدیم قلمرو واژگان و مفاهيم دیني کفر ،شرک ،نفاد ،به ویژه ایمان ،بسيار فراتر و بيشتر
از آن چيزی است که معرفتشناسي نظری محض ميتوانـد بفهمـد .معرفـتشناسـي نخسـت اعتقـادات
دینــي ،و ازجملــه اندیشــههــای بنيــادی دینــي چهارگانــه فــود ،را از اوصــاف و عناصــر عمــلشــناختي،
از جمله وصف و عنصر اخالص و پذیرفتني بودن تخليه کرده و پـس از آن تنهـا از آن جهـت کـه آن هـا
به صدد و کذب متصف مي شوند آن ها را مورد تحليل و گفتگو قرار مي دهـد .در معرفـت شناسـي ابتـداء
مفاهيم دیني فود از آن چه در متن و جایگاه اصيل دینـي خـود واجـد آن هسـتند بـهگونـه ای سـاختگي
خالي مي شوند سپس از صدد و کذب و توجيه یا عدم توجيه معرفتي آن ها گفتگو مي شـود .ایـن در حـالي
است که از نظر قرآن اندیشه های فود آشکارا ترکيب و تلفيقي از وجوه معرفت شـناختي و عمـل شـناختي
هستند .بنابراین باید گفت توجيه ،تحليل ،و تبيين کامل و همه جانبة اندیشه های چهارگانه و اندیشه هـای
دیني مثل آنها با واژگان و قواعد محدود و ناقص معرفـتشناسـي محـض بـروندینـي امـری ناشـدني
است؛ معرفت شناسي متداول ضعيف تـر و فقيرتـر از آن اسـت کـه بتوانـد از عهـدة ایـن کـار برآیـد .بـه
عبارتدیگر ،زبان ،معني شناسي ،و قواعد معرفتشناسي رایج از کفایت الزم برای مطالعه و تحليل مفاهيم
چهارگانه باال برخوردار نيست .درک و فهم جامع و کامل از این مفاهيم تنها در ضمن دستگاهي منسـجم
و دوسویه مرکب از معرفت شناسي و عمل شناسي دیني مي تواند امکـان پـذیر شـود ،دسـتگاهي کـه هـم
مي تواند تحليلي از وجه و جایگاه معرفتي اندیشه های ایمان ،کفر ،شرک ،و نفـاد ،ارایـه نمایـد ،هـم بـه
پيامدها و لوازم عملي پذیرش این اندیشه ها عالقه مند است ،و هم به چگونگي پيونـد هـا و تعامـل ميـان
گرایش ها و رفتارهای مالزم با آن اندیشه ها ،از قبيـل آرزوهـا ،اميـدها ،خـوف و رجاءهـا ،درخواسـت هـا،
هشدارها ،انابهها ،دعاها ميپردازد.
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