
 
 
 

 

 شناسی پالنتینگابررسی انتقادي جایگاه آگاهی در معرفت
 (با تأکید بر نقش خدا)

 

 ∗∗سیدعلی علم الهدي                            ∗اکرم عسکرزاده مزرعه
 

 چکیده
ا در مقام ایجاد معرفت در فاعل شناس خدا، معرفت پالنتینگا يدر بن نظریه

اه شود و این نگمی یگاه فاعل شناسا متزلزلچنان نقش پررنگی ایفا نموده که جا
ازنظر  شود.می گرایانه متمایلمعرفت طبیعتهاي سوي نظریهناخواسته به

پالنتینگا براي حل مشکل گتیه الزم است آگاهی و وظیفه از فرایند شناخت 
یک  که ويي هنظری ،فاعل شناساي هحذف شود. ولی با حذف این دو و اراد

شناخت را حل کند هاي معضلتواند می، است محوراي فضیلتدستگاه اعتمادگر
دا خافتد؟ این مقاله درصدد است با بررسی جایگاه می یا از معضلی به معضل دیگر

 به روش ،مزبور پاسخ دهد و البته این پاسخ سؤالبه  ،کارکرد صحیح يدر نظریه
 پالنتینگا با ينظریه جایگاه آگاهی در يو نظري و با مقایسه ايکتابخانه يمطالعه
کارکرد صحیح، هاي گلدمن و سوزا و تبیین جایگاه آگاهی در مؤلفههاي نظریه

 بر ،براساس دستاوردهاي این تحقیق گیرد.می وضعیت مناسب و تمایل انجام
سازي و حذف آگاهی فاعل شناسا از خدا گذاشتن تمامی فرایند معرفتي هعهد

ی، موجب تقلیل و فروکاهش معرفت انسانی به ساختار کارکرد صحیح قواي معرفت
سازي، تمایل در معرفت يدخالت مؤلفه يمعرفت حیوانی است. نتیجه يمرتبه
دیگر پالنتینگا در سويکردن معرفت به امري مزاجی و شانسی است و ازتبدیل
 ناگزیر است آگاهی فاعل شناسا را در فرایندب، وضعیت مناس يمؤلفه

ند که خدا محور تام فرایگام بردارد ت دهد و برخالف این ایده دخالسازي معرفت
 معرفت است.

 .اییاعتمادگر .5خدا،  .4آگاهی،  .3معرفت،  .2پالنتینگا،  .1: هاي کلیديواژه
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 مقدمه. 1
مانند اند؛ هعلل مختلفی را براي تولید باور معرفی کرد شناختیهاي معرفتنظریه

 يمعرفتی و فرایندهاي شناختی و وضعیت و... . نظریهفاعل شناسا و قواي هاي ویژگی
مؤثر در تولید باور را خدا معرفی هاي است که یکی از علتهایی پالنتینگا ازجمله نظریه

نقش فاعل  ،قدر نقش مؤثري داده که در پرتو آنکرده است و به این علت متعالی، آن
توان به باور صادق دست نمی اشناسا در معرفت از بین رفته است و بدون فرض وجود خد

به  ،یافت. وقتی فاعل شناسا در فرایند تولید باور و پذیرش باور نقش نداشته باشد، معرفت
انسان به جهت داشتن عقل و  ،کند و در این شرایطمی امري غریزي و طبیعی فروکاهش

قل نیز در چون ع ؛تواند از حیوان متمایز شود، نمیآگاهی و معرفت ،اراده و به تبع آن
باید یک خداباور  اي است که حتماًمسألهغریزه و طبیعت قرار خواهد گرفت و این  يسیطره

گرایی طبیعت تواند بهمی پالنتینگا ناخواسته ينظریه ،عبارتیبه آن توجه داشته باشد. به
 تبدیل شود. 

رده است؟ با این ساختار روي آواي هسؤال این است که پالنتینگا چرا به طرح نظری 
 ،در پذیرش باور ،براي عناصر آگاهی و وظیفه و بینهگرا درون شناسیهاي معرفتنظریه

 وابسته به عملکرد فاعل شناساست. ،هر سه عنصرها آن البته در ،نقش بسزایی قائل هستند
فاعل شناسا در برابر باور، موجب بروز ي هبه آگاهی و وظیفدادن پالنتینگا اهمیتازنظر 
از  ،گتیه شده است. بنابراین ضروري است نقش آگاهی و وظیفه شناختیهاي معرفتمعضل

 يفرایند شناخت حذف شود. ولی نکته اینجاست که با خروج عنصر آگاهی و وظیفه و اراده
کند به می دهند. این مقاله سعیمی دیگري خود را نشانهاي فاعل شناسا از معرفت، معضل

کارکرد صحیح پالنتینگا بپردازد. البته حذف کامل  يظریهدر قالب طرح ن ،این موضوع
آگاهی فاعل شناسا از معرفت، امر ممکنی نیست و پالنتینگا با آنکه در ظاهر  يمؤلفه
مجبور به پذیرش  ،کارکرد صحیح يولی در محتواي نظریه، چنین ادعایی دارداش هنظری

گرا برون شناختیهاي معرفتظریهمانند سایر ن ،دوم و تأمل عقالنی ينقش آگاهی درجه
 شده است.

 شناختیمعرفت ينظریه يبسیار خوبی به زبان فارسی دربارههاي تاکنون کتاب 
گروي: نظریات کرکگور، ایمان«و  »باور دینی از دیدگاه پالنتینگا« پالنتینگا ازجمله

ه نگاشته شده تألیف شده است و مقاالت بسیاري در این زمین »ویتگنشتاین و پالنتینگا
 يجایگاه خدا در نظریه يیک از این آثار به بررسی دقیق و نقادانهولی هیچ ،است

اند. ساختار این نظریه نپرداخته وارد بهپالنتینگا و ایرادهاي بسیار جدي  شناختیمعرفت
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 يکند بخش کوچکی از این ایرادها را در ضمن تحلیل جایگاه مؤلفهمی این مقاله سعی
 پالنتینگا نشان دهد. يتأمل عقالنی در نظریه آگاهی و
 

 گراییگرایی و بروندرونهاي . جایگاه آگاهی در نظریه2
چگونگی  يدرباره شناسیهاي معرفتآگاهی یکی از عناصري است که نظریه يمؤلفه

به باتوجه نظر دارند وبا هم اختالف ،دخالت و نوع تأثیر آن در مقام ایجاد یک باور
هاي کنند. از میان نظریهمی مختلفی پیداهاي بنديدسته ،شان در این خصوصرویکرد
اصلی دخیل در معرفت  يآگاهی را یکی از دو مؤلفه گرایی،درون، شناختیمعرفت

 شمارد.میبر
طور مستقیم به سازوکار درونی باور فاعل شناسا به که یان ضروري استگرادرونازنظر  

بودن باور محقق شده ) و بداند شرایط موجه279و  72-71 :صص، 1آگاهی داشته باشد(
عناصر موردنیاز براي توجیه باور آگاهی داشته ي است یا خیر. فاعل شناسا باید به همه

داوري  رشرایط توجیه هر باو يدرباره ،اندیشیو با تأمل و ژرف) 238-234 :صص ،8(باشد
 کند. 

مبناي باورش سخن بگوید  ياید بتواند دربارهفاعل شناسا ب گرایی،درونبراساس دیدگاه 
 .)73-72صص، 6و این امر مستلزم آگاهی به بینه و شواهدِ توجیه باور است(

 گراییدرون يدر نظریه »آگاهی« يویژگی خاص مؤلفه ،بودن »درونی«و  »مستقیم«
شناسا درونی فاعل هاي ، جزء حالت»باور«بودن یعنی متعلق آگاهی یا همان است. درونی

آن آگاهی و  يبه ماهیت باور و بینه ،بودن یعنی فاعل شناسا بدون واسطهاست. مستقیم
 شود. می نامیده »آگاهی درجه اول« ،دسترسی داشته باشد. آگاهی مستقیم و درونی

پذیرش باور و  يآگاهی در مرحله يیان، کارکرد و نقش مؤلفهگرادرونبراساس تبیین  
ازجمله پالنتینگا، این  ،ان معاصرشناسمعرفتازنظر  اما ،ور استبراي شناخت ماهیت با

گتیه شده هاي پذیرش باور، موجب بروز معضل يمیزان از تکیه بر نقش آگاهی در مرحله
 .)24ص: ، 15(است

هاي معضلاند هسعی کرد ،آگاهی در باور يان معاصر با تغییر کارکرد مؤلفهشناسمعرفت
 يطور غیرمستقیم در مرحلهگرایان؛ آگاهی بهبرونازنظر  اساسینگتیه را حل کنند و برهم

مربوط به امري  ،کارکرد آگاهی ،یانگرابرونازنظر  گذارد.می گیري و ایجاد باور تأثیرشکل
 .)76-74: صص، 1مانند فرایند و بستر و زمینه و قواي معرفتی است( ،بیرون از ماهیت باور

عنوان امر درونی) جاي توجه به ماهیت باور (بهیانه بهگرابرون شناختیهاي معرفتنظریه
عناصر بیرونی مانند فرایند و بستر و قواي مولد هاي براي تعیین صدق و کذب آن، به ویژگی
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این عناصر، صدق باور را  اعتمادبودنقابلدهند و از مؤدي به صدق بودن و می باور اهمیت
ر نیازي به درنظرگرفتنِ ادله و شواهد براي توجیهِ گیرند و با آگاهی از صدق باومی نتیجه

عملکردِ فرایند و  اعتمادبودنقابلفاعل شناسایی که از  ،اساسباور نخواهند داشت. براین
اطمینان دارد و ها آن بودن باورِ حاصل ازنسبت به صادق ،بستر و قواي مولد باور آگاهی دارد

 ،توجیهیِ آن باوري هبه ادله یا بین ،ود یا دیگراننیازي نیست براي اثبات صدقِ باور براي خ
آنان معرفت ازنظر  که باور یادشده توجیهی ندارد،آگاهی و دسترسی داشته باشد و با آن

توان به دو دسته تقسیم کرد: می باور راي هشود. آگاهی فاعل شناسا دربارمی محسوب
 ؛توجیهی باور استي هیت و بینآگاهی درجه اول: این نوع آگاهی مربوط به وضعیت، ماه

حصول  يفاعل شناسا به اعتمادپذیري فرایند و قوه ،آگاهی درجه دوم یا فراباور: در این نوع
 باور آگاهی دارد و نه به وضعیت باور.

است. آلوین گلدمن، ویلیام  گراییبرونهاي نظریهترین اعتمادگرایی یکی از مهم
نگا و لیندا زاگزبسکی از نمایندگان شاخص اعتمادگرایی آلستون، ارنست سوزا، آلوین پالنتی

عملکرد عوامل  اعتمادبودنقابلصدق باور مستلزم آگاهی به  ،اغلب ایشانازنظر  هستند.
بر عدم لزوم ولی از دیدگاه پالنتینگا عالوه ،گیري باور استبیرونی مؤثر در تولید و شکل

 ،عملکرد عوامل بیرونی مولدِ باور اعتمادبودنلقابباور، آگاهی از ي هآگاهی از ماهیت و بین
 .)24ص: ، 15(ضرورت ندارد براي صدق باور

 

 اعتمادگرایی فرایندي آلوین گلدمنهاي . جایگاه آگاهی در نظریه3
اعتمادگرایی فرایندي، باور باید از طریق فرایندهاي روان شناختیِ هاي بر مبناي نظریه

 گلدمن فرایندهایی که باورهاي صادق بیشتري تولیدزنظر ا آوري پدید آمده باشد.اطمینان
اعتمادترند. فرایند مولدِ باور باید مؤدي به صدق باشد. بنابراین برخی از قابل ،کنندمی

فرایندهایی مانند ؛ قابل اعتماد و برخی غیرقابل اعتماد هستند ،فرایندهايِ تشکیلِ باور
مادناپذیرند و فرایندهایی مانند ادراك حسی، گویی و... اعتگیري، پیشآرزواندیشی، فال

در اغلب موارد به  ،و... اعتمادپذیرند و این نوع فرایندهااي هگواهی دیگران، باورهاي حافظ
 ،توجیهی باور 1شوند. بنابراین معیار اعتمادپذیري باور یا شأنمی باور صادق و معتبر منتهی

درواقع  ،ین دیدگاه است. فرایند مؤدي به صدقتابعی از اعتمادپذیري فرایند مولد باور در ا
تولید باور است. هر چه  ابزار تولید باور است. وصف مؤدي به صدق بودن متعلق به فرایند

، باور صادق کندمندتر عمل تر و فضیلتخوب ،حسیمانند فرایند ادراك  ،فرایندهاي علی
 ،کیفیازنظر  آورد.می بارهکمّی بازنظر  کیفی و باورهاي صادق بیشتريازنظر  معتبرتري

 شود. امامی آن فرایند در تولید باور صادق مشخصهاي اعتبار یک فرایند براساس توانایی
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به تعداد باورهاي کاذب  ،نسبت تعداد باورهاي صادق تولیدشده در یک فرایند ،کمّیازنظر 
 .)126 -105صص: ، 9(مالك اعتبار فرایند خواهد بود ،فرایند تولیدشده در همان

آوردن باور دستبراي به که شودمی به فاعل شناسا آموزش داده ،براساس نظر گلدمن
متعارفی هستند هاي استفاده کند. فرایندهاي معتبر روال ، الزاماً از فرایندهاي معتبرصادق

کار طور آگاهانه بهبه ،گیرند و ازسوي اجتماعمی که در جهان معمول موردتأیید عامه قرار
 .)175 -155صص: ، 10(شوندمی گرفته
در دو  2»باور موجه چیست؟« يهاعتمادگرایی فرایندي در مقال يتقریر کامل نظریه 

اعتمادگرایی  بنديصورتبندي شده است. قالب مستقل از باور و وابسته به باور صورت
ود که از فرایند مستقل از باوري حاصل ش tدر زمان  pبه  sفرایندي مستقل از باور: اگر 

 موجه خواهد بود. tدر زمان  pبه  sنحو غیرشرطی اعتمادپذیر است، آنگاه باور کم) به(دست
از فرایند وابسته به  tدر زمان  pبه  sاعتمادگرایی وابسته به باور: اگر باور  بنديصورت 

باوري حاصل شود که به نحو شرطی اعتمادپذیر است و اگر خود باورها یا باوري که این 
 به sرا انجام دهد، موجه باشند، آنگاه باور  tدر  pبه  sیند بر مبناي آن عمل تولید باور فرا
p  درt 126-105صص: ، 11(موجه خواهد بود(. 

فرایند وابسته  ،زیرا مؤدي به صدق بودن ،یانه استگرابرون، نظریه بنديصورتهر دو  
ماهیت باور  وضعیت باور وبه ذهن و حاالت درونی فاعل شناسا نیست. فاعل شناسا به 

آگاهی درجه دوم دارد و این آگاهی  ،بلکه از اعتمادپذیري فرایند حصول باور ،آگاهی ندارد
 درجه دوم شرط توجیه آگاهی درجه اول فاعل شناساست. 

 ،شوندمی کار گرفتهطور آگاهانه توسط اجتماع بهکه به را گلدمن فرایندهاي متعارفی 
فرایندي وابسته به شخص فاعل شناسا  ،کند. فرایند اعتمادپذیرمی رفیفرایند اعتمادپذیر مع

 بلکه امري کامالً همگانی است و همچنین دیگران ،و حاالت درونی و فردي او نیست
ولی در  ؛توانند معرفت فاعل شناسا را با ارزیابی فرایند، مورد سنجش و ارزیابی قرار دهندمی

 ،روایناسا فقط دردسترس آگاهی خود اوست و ازحاالت درونی فاعل شن ،گراییدرون
 شخصی است.

 

 ي سوزاگرافضیلت يجایگاه آگاهی در نظریه .4
بیان شده است. او  گرافضیلتاعتمادگرایی هاي معرفتی سوزا در قالب نظریه ينظریه

عوامل  بودن بر روابط درونی میان باورها و غفلت ازیانه را به دلیل مبتنیگرادرونهاي نظریه
 ).108، ص: 17(کندمی بیرونی نقد
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دهد می است که به او اجازه 3ذاتی یا اکتسابیهاي سوزا انسان داراي تواناییازنظر 
هاي اعتماد، به برخی کماالت عقالنی مانند باور صادق دست یابد. تواناییطور موثق و قابلبه

 5آمیزثابت و موفقیت يلکهشوند که ممی نامیده 4فضیلتی، فضایل عقالنی یا شناختاري
 6آمده از طریق عملکرد فضایل عقالنی، باورهاي شایستهدستهستند. باورهاي صادق به

، است کی از فضایل شناختاري که انسان واجد آن). ی23-22، صص: 19(شوندمی نامیده
مؤدي به صدق است. یعنی فاعل شناسا به کمک  ،حسی يحسی است. تجربه يتجربه
شوند او می موجبها آورد و این دادهمی دستهو تجربی ب حسیهاي خود داده حسیقواي 

. اندهباورهایی راجع به محیط کسب کند. این باورها چون حاصل فرایند موثقی هستند، موج
از: استدالل، شهود، حافظه و  اندعبارت ،سایر فضایل عقالنی که انسان واجد آن است

 ).225 :، ص16(نگريدرون
 يسوزاست. این مؤلفه، مرتبه ينظریهي هدومین مؤلف 7،ت تأملی یا منظر معرفتیمعرف

که شامل شرط آگاهی فاعل  ثانی فضیلت عقالنی و در مقابل معرفت حیوانی محض است
 ؛گیري و حصول باور و فرایند مؤدي به صدق و محتواي باور استشکل يشناسا به نحوه

بودن باورهاي منبع معرفت و موجه اعتمادبودنقابلبه دیگر، آگاهی فاعل شناسا عبارتبه
از طریق قواي شناختاري هایی ابتدا در ذهن انسان داده .)135 :، ص18(خویش است

کند و می به محیط کسبها، باورهایی راجعشود و فاعل شناسا با کمک آن دادهمی حاصل
 فت درجه دومی کسبکند، معرمی آمده تأملدستههنگامی که در خصوص باورهاي ب

روش حصول باور،  اعتمادبودنقابلنگاه و نظر به باور، حکم درخصوص منبع آن و  کند،می
 کند. می معرفت تأملی و حکم دومی را در ذهن فاعل شناسا ایجاد

فاعل شناسا واجد دو نوع معرفت است: معرفت حیوانی و معرفت عقالنی یا تأملی. 
، حافظه، شهود و... فارغ از تأمل و حسیي مانند قواي باورهاي حاصل از قواي شناختار

شوند. وقتی فاعل شناسا به می آن، معرفت حیوانی محسوبي همعرفتِ فاعل شناسا دربار
اعتماد و مؤدي به باور پرداخت و توانست درخصوص منبع باور و فرایند قابلي هتأمل دربار

بنابراین  .)240ص: ،16(یافته است صدق آن حکم بدهد، به معرفت عقالنی یا تأملی دست
معرفت درجه اول و معرفت عقالنی، معرفت درجه دوم و آگاهی به معرفت  ،معرفت حیوانی

 حیوانی است.
، معرفت کندفضایل عقالنی ایجاد و تقویت  را مطابق با این نظریه، اگر باور صادق

 ).242 -239؛ 144، صص: 16(است
 10مکونِ باورِ مؤدي به صدقهاي و مکانیزم 9دادنتجهیزات درو را 8فضیلت يسوزا قوه

طبیعت ذاتی و درونی در فاعل شناساست که  ،فضیلت عقالنی). 271 :ص ،16(خواندمی
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تواند صدق و کذب باور را با تأمل تشخیص دهد و همچنین به فرایند می بر ایجاد باورعالوه
ص:  ،16(مادناپذیري آن بدهدآگاه شده و حکم به اعتمادپذیري یا اعت ،گیري باورشکل
، زمانی است فرایندِ قابل اعتمادِ باورسازکه باور  مولدي هدر معناي سوزایی، قو). 284

شود که موجب توانایی فاعل شناسا در تشخیص باورِ صادق از باوِر می فضیلت محسوب
را به فاعل  توانایی تشخیص باور صادق از کاذب، بر ایجاد باور صادقیعنی عالوه ؛کاذب بشود

 شناسا بدهد.
 

 ي پالنتینگاگرافضیلت ي.جایگاه آگاهی در نظریه 5
تواند از فرایندهاي می طور آگاهانهفاعل شناسا به ،آلوین گلدمن و ویلیام آلستونازنظر 

-14، صص: 7(براي تولید باور صادق استفاده کند ،اجتماعی معتبر يشدهعامه و تثبیت
 ).175-155، صص: 10 ؛190

طور آگاهانه و ارادي برخی از فضایل عقالنی و تواند بهمی زاگزبسکی فاعل شناساازنظر 
و رذایل اخالقی را ازبین ببرد تا زمینه و بستر و شرایط  کنداخالقی را در خود ایجاد 

. )61 -59، صص: 19(گیري و ایجاد باور فراهم شوداطمینانی براي شکلاعتمادپذیر و قابل
 یو قوا اموري خارج از ماهیت باور و حاالت درونی فاعل شناسا هستند و عللفرایند و بستر 

آوري به دنبال جمع گراییبرونگیري باور صادق نقش بسزایی دارند. در شکل اند کهبیرونی
بلکه فرایندها و بسترها و قواي معتبر و  ،نیست شواهد و نمونه براي اثبات باور ایجادشده

تواند از این می کند که فاعل شناسا آگاهانهمی د باور صادق معرفیارزشمندي را براي ایجا
معناي  ،ترتیببدین ؛عوامل غیرمعرفتی براي تولید باور با ارزش صدق باال استفاده کند

دخالت غیرمستقیم آگاهی در  یانه واضح است.گرابرونهاي بودن آگاهی در نظریهبیرونی
آگاهی از اعتبار و ي هواسطهب ،و ارزشمندي باور یعنی آگاهی از صدق و کذب گراییبرون

بسترها و قواي مولد باور. به آگاهی بیرونی و غیرمستقیم، آگاهی  ارزشمندي فرایندها و
 گویند. می درجه دوم نیز

حتی آگاهی درجه دوم براي وصول به باور  ،یان مانند پالنتینگاگرابرونازنظر برخی از 
کارکرد صحیح و ي هعنصر بیرونی فرایند و بستر و قوه، مؤلف صادق ضروري نیست. او از سه

او آگاهی فاعل شناسا از ازنظر  داند.می اعتماد قواي معرفتی را مؤثر در تولید باور صادققابل
 ،13(کارکرد قواي معرفتی و شروط چهارگانه ضمانتِ معرفت، الزامی نیست اعتمادبودنقابل

 ).198-170صص: 
 
 



 فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز 92

 کارکرد صحیحي همؤلف آگاهی در. 1. 5
یک از این داند و هیچمی شدن چهار شرطپالنتینگا ضمانت باور را منحصر در برآورده

داند. این شروط نمی شروط را مستلزم آگاهی فاعل شناسا به کارکرد صحیح قواي معرفتی
 محیط .2 ،کنند، برخوردار باشدمی شخص از قواي ادراکی که درست کار .1از:  اندعبارت

هدف از طراحی قواي ادراکی رسیدن به باورهاي  .3 ،ادراکی، متناسب با قواي ادراکی باشد
 ،14د(از احتمال صدِق باالیی برخوردار باش ،آمدهدستدر عمل نیز باور به .4صادق باشد و 

 ).7-4صص: 
به همان  ،پالنتینگا میزان کنترل آگاهانه فاعل شناسا در تولید و پذیرش باورازنظر 

کشیدنمان کنترل آگاهانه داریم. وقتی باور توسط قواي طور مثال بر نفسزانی است که بهمی
پذیریم. قواعد مربوط به ساختار تولید و پذیرش می رابدون تأمل آن ،شودمی معرفتی تولید

شبیه قواعد ناظر به اعمال طبیعی و فطري است. قواي معرفتی مانند سایر قواي  ،باور
صانع آگاهی است که  ذاتی و فطري توسط خداوند خلق شده است. خدا صورتبه ،طبیعی

ریزي کرده است. نحو نیکویی طراحی و برنامهساختار و فرایند عملکرد قواي معرفتی را به
عملکرد آن خداست، ي هکنندداند ازآنجاکه خالق قواي معرفتی و کنترلمی هر خداباوري

 ).179ص: ، 15؛ 201-199صص:  ،14(ر استصادق و خطاناپذی ،باورهاي حاصل از آن
پالنتینگا راه نجات معرفت از معضل گتیه را در رد دخالت هر نوع آگاهی فاعل شناسا از 

بر اینکه نیاز نیست فاعل او عالوهازنظر  داند.می ساختار تولید و پذیرش و تضمین باور
باشد، نیاز نیست آگاهی  آن داشته يشناسا آگاهی مستقیم و درونی به ماهیت باور و بینه

زیرا خالق قوا،  ؛اعتمادبودن عملکرد قواي معرفتی داشته باشدبیرونی و غیرمستقیم از قابل
بدون تأمل  ،طور غریزيبه کند و فاعل شناسامی را هدایت و کنترلصانعی آگاه است که آن

 پذیرد. می باور حاصل از کارکرد صحیح قواي معرفتی را ،و درنگ
تأمل عقالنی را نیز از فرایند و مکانیزم تولید و پذیرش و تضمین باور  ،بر آگاهیاو عالوه

 خارج کرده است. 
او هر خداباوري با فرض ازنظر  پذیرد.نمی باور را نیز يپالنتینگا تأمل عقالنی درباره
پذیرد. ضروري نیست فاعل شناسا می را بدون تأملها آن کارکرد صحیح قوا، باور حاصل از

زیرا خالق قواي معرفتی  کند،صدق آن داوري  يباور ایجادشده را بررسی کند و درباره
 او قرار دارد. يخداست و کارکرد صحیح قوا در کنترل هوشمندانه

از دسترس  ،فعالیت انسانی استترین که اصلیسازي معرفت برمبناي نظر پالنتینگا،
صورت دانند خداوند انسان را بهمی پالنتینگا خداباوران يشود. در عقیدهمی انسان خارج

ص:  ،14(دهی باور، فهم و تفکر استخویش خلق کرده و انسان همانند خدا قادر بر شکل
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 ضمانت باور را يدهی باور، شروط چهارگانهاو در توضیح قدرت انسان در شکل). 201
که در کافی هستند. جالب این او شروط ضمانت براي تولید باور صادقازنظر  آورد.می

مند صورت طبیعی فضیلتوتصرفی ندارد. قوا بهمهیاکردن شروط ضمانت، فاعل شناسا دخل
کند و در عمل نیز باور صادق می خوبی طراحی يبرنامهها آن شوند. خدا برايمی آفریده
 ،دیگررتعبابه ؛توصیفی هستند ،شروط چهارگانه ضمانت). 7-4صص:  ،14(کنندمی تولید

واقع وسعت توانایی تفکر انسان . آیا بههستند در فرایند تولید باور صادق ،توصیف فعل خدا
در فرایند تولید اي هتواند خالقیت آگاهاننمی به همین میزان محدود است؟ آیا فاعل شناسا

الت مند دخباور صادق داشته باشد یا در کارکرد قوا و انتخاب فرایند و ایجاد بستر فضیلت
معرفت انسان از ادراك حیوان ارزش  ،صورتآگاهانه کند؟ اگر پاسخ خیر باشد، دراین

زیرا هر دو فرایند ادراك انسانی و حیوانی، طبیعی و فطري است. بنابراین  ،تري نداردافزوده
حالی است که  حیوانی قرار خواهد داشت. این دري هدر مرتب ،باور حاصل از کارکرد صحیح

تواند با ایجاد بستر می وتصرف در فرایند ارگانیکی باور را دارد. انسانایی دخلانسان توان
 مندي داشته باشد.یافتن قوا را تا حد باالیی ارتقا دهد و قواي فضیلتمناسب، فعلیت

تواند اعتبار فرایندهاي شناختاري را ارزیابی کند و از معتبرترین فرایندهاي شناختاري می
قوا، فرایند و  يبه تأمل درباره ،تواند پس از ایجاد باورمی تفاده کند.براي حصول باور اس
صدقِ باور، تأمل عقالنی  يدرباره ،هاآن گیري باور بپردازد و با ارزیابیبستر مؤثر در شکل

 انسانی ارتقا دهد.  يحیوانی به مرتبه يکند و طبق نظر سوزا باور را از مرتبه
 مستلزم آگاهی است و بدون آگاهی نتیجه ،وط ضمانتکه شرمهم دیگر این ينکته

هر دو نوع آگاهی  يدهد. نهایت کاري که پالنتینگا انجام داده این است که وظیفهنمی
خدا  يفاعل شناسا برداشته و بر عهده ياول و دوم و تأمل عقالنی را از عهده يدرجه

ها آن خلق کند و بستر شکوفاییمند را گذاشته است. خداوند باید هوشمندانه قواي فضیلت
ضروري است که بدون آن، معرفت  یریزي کند. آگاهی شرطرا فراهم آورد و براي قوا برنامه

یابد. پالنتینگا فقط فاعل آگاهی را تغییر داده است. چرا نمی شود و اعتبارنمی پرورده
ه شود؟ ضمن دستش از دخالت در معرفت کوتا ،تواند ذهن مصنوعی بسازدمی انسانی که

 قرار بگیرد.  موردتأیید ملحدانتواند نمیپالنتینگا  يخداباورانه شناختیمعرفته طرح کاین
توان طرح پیشنهادي می ،ضمانت يتأمل عقالنی به نظریه يالبته با ورود مؤلفه

 بازسازي کرد که موردپذیرش ملحدان نیز قرار گیرد. تأمل عقالنی بااي هگونپالنتینگا را به
مانند فرایند استنتاج و قیاس نیست که منجر به  ،شودمی که پس از تولید باور محققآن

فاعل شناسا پس از  ،گتیه مواجه شود. در تأمل عقالنیهاي شده و با معضل گراییدرون
ساختار و فرایند تولید ي هکند. دربارمی کارکرد صحیح قوا تأمل عقالنیي هایجاد باور، دربار
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را آن کند ومی اعتمادها آن را معتبر یافت، به باور صادرشده ازها آن کند و اگرمی باور تأمل
 به سطح عقالنی ارتقا ،پذیرد و باور از سطح طبیعی و غریزيمی کند ومی صادق فرض

 دهد. می
 وضعیت مناسبي هآگاهی در مؤلف. 2. 5

وقعیت را یکی از عناصر مؤثر وضعیت و م يپالنتینگا به غیر از کارکرد صحیح قوا، مؤلفه
موقعیت و وضعیت  .)32: ص ،3؛ 61: ص، 2داند(می گیري و تولید باور صادقدر شکل

و  حسیهاي گیرد. باورهاي حاصل از ادراكمی شرایطی است که فاعل شناسا در آن قرار
فقط در تحت اوضاع و احوال خاصی صادق و خطاناپذیرند. اگر فاعل شناسایی اي هحافظ

قرمز بر چشم بگذارد، هاي اما عینکی با شیشه ،حسِ با کارکرد صحیح باشدي هراي قودا
بر شرط کارکرد صادق و خطاناپذیر نخواهد بود. عالوه ،رنگ اشیا يباورهاي ادراکی او درباره

باور صادق و  صحیح، قرارگرفتن در شرایط و وضعیت مناسب، از شروط ضروري حصول
هاي دینی حاصل از حس خداشناسی نیز در شرایط و وضعیت خطاناپذیر است. باورهاي

؛ 168: ص، 5ندادن گناه و... صادق و خطاناپذیرند(خاصی مانند قرائت کتاب مقدس، انجام
 ).170-169صص:  ،13

اگر بخواهیم براساس نظر پالنتینگا پیش برویم و مدعی شویم در کارکرد قوا، آگاهی 
وضعیت نیز دور از دسترس ي هآیا مؤلف ،باور نیستگیري و پذیرش عنصر ضروري در شکل

تواند قرار بگیرد؟ براي می فاعل شناسا نخواهد شد؟ یا متعلق آگاهی فاعل شناسا
 در دو دسته قرار داده ،آوردمی که پالنتینگا درمورد وضعیتهایی شدن مطلب، مثالروشن

 شوند: می
 ن اراده و خواست فاعل شناسا اتفاقکه بدوهایی و موقعیتها قرارگرفتن در وضعیت. 1

یاي صادقه و الهام ؤمانند مورد خطاب قرار گرفتن توسط خداوند، دیدن خواب و ر؛ افتندمی
 ؛و...

که فاعل شناسا در وقوع آن دخالت دارد، مانند استفاده از هایی وضعیت و موقعیت. 2
ندادن گناه و رفتن انجامقرمز، خواندن کتاب مقدس و دوري از رذایل و هاي عینک با شیشه

 . .آن و..هاي به طبیعت و دیدن زیبایی
که ولی فاعل شناسا به این ،دسته اول در اختیار فاعل شناسا نیستهاي وقوع وضعیت

دسته دوم در کنترل هاي در این وضعیت قرار گرفته است، علم دارد. وقوع وضعیت
داند در می خواند ومی تاب مقدس راک ،اختیار فاعل شناساست. فاعل شناسا باي هآگاهان

داند که می دهد ونمی حال خواندن کتاب مقدس است. فاعل شناسا با اراده گناه انجام
در چه وضعیتی  آگاه است که ها، فاعل شناسامثال يگناهکار نیست و... در هر دو دسته
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ناچار  ،یح قوا رد کندکارکرد صح يقرار دارد. اگر پالنتینگا دخالت عنصر آگاهی را در مؤلفه
 وضعیت را بپذیرد.  ياست دخالت آگاهی در مؤلفه

 يتجربه ،شوندمی که منجر به حصول باور دینی را هاییپالنتینگا وضعیت و موقعیت
اعتمادي دینی فرایند قابل يپالنتینگا و برخی از خداباوران، تجربهازنظر  نامد.می دینی

دینی  يشود. ازآنجاکه تجربهمی نی صادق و خطاناپذیراست که منجر به حصول باورهاي دی
دینی هاي تجربه يزیرا همه ،علم به معتبربودن آن ضروري است ،یک فرایند شناختی است

دینی، امر الوهی نباشد و امر شیطانی باشد. به  يمعتبر نیستند. ممکن است منشأ تجربه
از مرشد راهنمایی  ،طی طریق شود درمی علت این احتمال است که به سالکان توصیه

بنابراین آگاهی درجه دوم داشتن به اعتبار فرایند تجربه دینی نیز در کسب باورهاي  بگیرند.
 دینی ضرورت ندارد. 

معرفت  يعاري از دخالت عنصر آگاهی دربارهاي هکه پالنتینگا مدعی است نظریبا آن
زیرا باور حاصل از کارکرد صحیح  ؛ولی در این امر چندان موفق نیست ،طراحی کرده است

بدون تأمل عقالنی ارزش بیشتري از ادراك حیوانی ندارد. همچنین در وضعیت و  ،قوا
 کند. می موقعیت مناسب باورساز، آگاهی درجه دوم نقش مهمی ایفا

 تمایلي هآگاهی در مؤلف. 3. 5
 ،مناسب باورساز کارکرد صحیح قواي معرفتی و موقعیت يپالنتینگا عالوه بر دو مؤلفه

ي هبرد که در تولید باور نقش دارد. درباره نقش مؤلفمی سومی به نام تمایل نامي هاز مؤلف
گوید: فاعل شناسایی که قواي معرفتی با کارکرد صحیح دارد، با قرارگرفتن در می تمایل

ند در یابد. این تمایل توسط خداومی مناسب باورساز، به پذیرش باور تمایلهاي موقعیت
خلق شده که تمایل دارد اي هگونبرنامه و طرح موجودات انسانی نهاده شده است. انسان به

 يباورهاي حاصل از کارکرد صحیح قوا و وضعیت مناسب را بپذیرد. اگر یکی از دو مؤلفه
 کارکرد صحیح و وضعیت مناسب حاصل نشود، در فاعل شناسا تمایل به پذیرش باور ایجاد

 ).193-192 :صص ،14(شودنمی
در طول هم قرار دارند. ابتدا باور  ،دو ویژگی ضمانت و صدق باور ،پالنتینگا يدر نظریه 

یابد و به علت این تضمین، فاعل می حاصل از کارکرد صحیح قوا و موقعیت مناسب، ضمانت
یابد و اگر فاعل شناسا به پذیرش باوري گرایش داشته می شناسا به پذیرش باور گرایش

آن باور صادق است و اگر گرایش نداشته باشد، آن باور کاذب است. البته اگر صدق  ،شدبا
صدق باور احتمالی و اتفاقی خواهد  ،صورتاینباور وابسته به تمایل فاعل شناسا باشد، در

 شد.
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باید  ،بر آگاهی از مشخصات وضعیِت مناسبِ باورسازفاعل شناسا عالوه ،پاتریک لیازنظر 
 ،صورت این غیر در ؛آگاهی داشته باشد ،ایل به پذیرشِ باورِ صادق در خوداز وجود تم

پالنتینگا بدون ). 144 -143، صص: 12(ضمانت باور از روي شانس و اقبال خواهد بود
شناخت کامل از کاربرد آگاهی درجه دوم در تشخیص وضعیتِ مناسب، کارکرد صحیح قوا 

از درجه اول و دوم در فرایند تولید باور امتناع  از پذیرش دخالت هر نوع آگاهی اعم ،و...
کرده است. این در حالی است که از دخالت آگاهی درجه دوم در تشخیص کارکرد درست 

زیرا دخالت این نوع آگاهی،  ،ناگزیر است ،قواي معرفتی و تشخیص وضعیتِ مناسبِ باورساز
ناآگاهانه  ،تینگا در طرح خوددهد. البته پالنمی باور را از شانسی و اتفاقی بودن نجات

دخالت آگاهی در کارکرد صحیح قوا را مؤثر دانسته و مدعی است فاعل شناسا در صورت 
تواند کارکرد قوا را می با استفاده از ابزاري مانند سمعک و عینک ،کژکاري قواي معرفتی
شناسا پس فاعل  ؛مستلزم آگاهی از کژکاري است ،که رفع کژکاريبهبود بخشد. درحالی

 باید از کارکرد صحیح قوا مطلع باشد. 
 ،لی مدعی است مادامی که باور عاري از تأمل و آگاهی باشد، مزاجی خواهد بود

شود و منجر به می ق آگاهی و تأمل عقالنی قرار گیرد، استداللیاگر متعلَ کهدرحالی
 ).150 -146، صص: 12(خواهد شد گراییدرون

گیري باور باید خاطر نقش آگاهی در شکلي هایراد لی دربار در پاسخ به ،ازنظر نگارنده
نظر از دخالت علل بیرونی، باور را صرف و با آگاهی درجه اول به ماهیت باور که نشان کرد

مکانیزم تولید باور، کارکرد صحیح قوا و بستر  اعتمادبودنقابلولی آگاهی از  ،کندمی درونی
جه دوم است و مستلزم درونی و استداللی شدن باور گیري باور، آگاهی بیرونی و درشکل

مکانیزم و بستر و قواي مولد باور، صدق باور  اعتمادبودنقابلنیست. فاعل شناسا با دریافت 
توجیه باور دسترسی داشته باشد و از ي هبدون اینکه به شواهد و بین ،گیردمی را نتیجه

 استدالل سود جوید.
برد. می از اشکال اساسی دیگري رنج ،هر نوع آگاهی در رد دخالت ،ضمانتي هنظری

 ،شده و صادق فرض کندتواند باور حاصل از کارکرد صحیح قوا را تضمینمی فاعل شناسا
آگاهی از  ،دیگراگر به وجود خدا و نیکوبودن طراحی صنع او آگاهی داشته باشد. ازسوي

و مستلزم آگاهی درجه دوم است  وجود خدا و نیکوبودن صنع او، امري خارج از ماهیت باور
پالنتینگا، آگاهی از  يدر نظریه ،و این آگاهی ضروري است. بنابر آنچه تاکنون بیان شد

 امري ضروري است. ،گیري و تولید و پذیرش باورعواملِ بیرونیِ دخیلِ در شکل
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 گیرينتیجه. 6
دارد. دهی و تولید و پذیرش باور نقش بسیار مهمی عنصر آگاهی در شکل

فاعل  ،یانگرادرونازنظر  به این امر توجه دارند. ،گرابرون وگرا درون ان اعم ازشناسمعرفت
 به ادله و شواهد توجیهی باور آگاهی درجه اول داشته باشد. ،شناسا باید در پذیرش باور

یندها فرا اعتمادبودنقابلدهی باور باید از شکل يفاعل شناسا در مرحله ،یانگرابرونازنظر 
 فاعل شناسا آگاهی درجه دوم داشته باشد. هاي و ویژگی شناسیمعرفتو قواي 

اعتمادگرایانه است. هاي گلدمن و سوزا و پالنتینگا جزء نظریه شناسیهاي معرفتنظریه 
، اندآگاهی در ایجاد باور توجه داشتهي هگلدمن و سوزا هر یک به نحوي بر دخالت مؤلف

داند. البته نمی دخالت عنصر آگاهی در فرایند تولید باور را ضروري برخالف پالنتینگا که
یان گرادرونبا نظر  ،دهندمی آگاهی در تولید باوري هنقشی که گلدمن و سوزا به مؤلف

گلدمن ضروري است فاعل شناسا آگاهانه از فرایندهاي شناخت ازنظر  باره تفاوت دارد.دراین
معرفت استفاده کند. آگاهی به اعتمادپذیري فرایند، آگاهی آوردن دستهاعتمادپذیر براي ب

سوزا ازنظر  مؤثر بر معرفت و از نوع آگاهی درجه دوم است. شناختیمعرفتبه عوامل غیر
ي هآورد و سپس دربارمی دستهقواي شناختاري طبیعی، یک باور ب يوسیلههانسان ابتدا ب

ن تأمل عقالنی، اعتمادپذیري مولد باور و کند و در ایمی کرده، تأمل عقالنیباور کسب
کند و اگر با تأمل عقالنی تشخیص داد فرایند و منبع مولد آن می فرایند شناخت را بررسی

 پذیرد. می آمده، صادق و معتبر هستند، همان باور رادستهها، باور بباور و پیرو آن
از آگاهی درونی به  ،سوزاآگاهی به عوامل بیرونی مؤثر بر معرفت در دیدگاه گلدمن و 

ولی وجه اشتراك ایشان در توجه به تأثیر  ،یان متفاوت استگرادرونماهیت باور از دیدگاه 
گا معتقد است آگاهی نباشد و این در حالی است که پالنتیمی عنصر آگاهی در ایجاد باور

 فاعل شناسا تأثیري در ایجاد باور ندارد.
تواند به تمامی ادله و شواهد توجیهی باور آگاهی نمی پالنتینگا معتقد است فاعل شناسا

عملکرد ي هکنندکننده و کنترلدهی باور نیز اگر هدایتشکلي هداشته باشد و در مرحل
نیاز مبرمی به عنصر آگاهی فاعل شناسا در  ،قواي معرفتی و مکانیزم شناخت خداوند باشد

خدا گذاشتن تمام وظایف فاعل ي ههدکند با برعمی دهی باور نخواهیم داشت و سعیشکل
آگاهی نقش مؤثر و مهمی  ،ارائه دهد که در سازوکار آناي هآگاهی، نظریي هشناسا در حوز

دالیل به ،ولی در این امر ،گتیه در امان بماندهاي معرفت از معضل ،صورتاینتا به ،ندارد
 زیر موفق نیست:

 ،طور غریزي و طبیعیفاعل شناسا به ،تیکارکرد صحیح قواي معرف ياگر طبق نظریه. 1
، کنترل ارادي نداشته باشد ،باور صادق تولید کنند و فاعل شناسا در تولید باور و معرفت
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شود و ارزش و می از دسترس انسان خارج ،سازيمعرفت فعالیت انسان یعنیترین مهم
 ،ی از این معضل. براي رهایشودمی ستهاعتبار معرفت انسانی به معرفت حیوانی فروکا

هم محتواي  ،پذیرش باوري هتوانست با قبول نقش تأمل عقالنی در مرحلمی پالنتینگا
انسانی  در حد را کارکرد صحیح و ضمانت باور را حفظ کند و هم ارزش معرفت ينظریه
 . نگه داردباقی 
 یکی از عناصري است که پالنتینگا نقش مهمی در ،موقعیت و وضعیت مناسب. 2
مستلزم آگاهی فاعل شناساست و  ،ماهیتِ وضعیت مناسب دهد.می به آنسازي تمعرف

توان از اعتبار و وضعیت مناسب براي تولید باور صادق نمی بدون دخالت عنصر آگاهی
بر حذف آگاهی داشت. بنابراین در این مؤلفه پالنتینگا ناگزیر است از ادعاي خود مبنی

 .کندت عدول آگاهی فاعل شناسا از فرایند شناخ
ي هپالنتینگا در مرحل يتمایل نیز یکی دیگر از عناصري است که در نظریه يمؤلفه. 3

آگاهی فاعل شناسا نقش  ،پذیرش باور نقش مؤثري دارد. اگر در تمایل به پذیرش باور
با پذیرش  .پذیرش باور درنظر پالنتینگا امري مزاجی و شانسی خواهد بود ،نداشته باشد
کارکرد صحیح قواي معرفتی و سپس تمایل به پذیرش  اعتمادبودنقابلدوم از  آگاهی درجه

 بر تأمل عقالنی تبدیل خواهد کرد. باور، آن را از امري مزاجی و شانسی به امري مبتنی
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