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 چکیده 

و بالطبع ماهیت و دامنه شناخت آغاز گردیده « شناخت » و توجه به « اصالت ذهن » دوره جدید در فلسفه غرب با 

ها نیز به ناچار مطرح می شود . اما شناخت همواره « باور» آمدن سخن از شناخت و چیستی آن حیطه ی  است . با به میان

بیش از صرف باور است و برای تشخیص باور صادق از غیر آن نیاز به مالک و معیار ، اجتناب ناپذیر است . این جستار کوشیده 

را به لحاظ تاریخی و تا زمان حاضر تعریف کرده است آن « اسی شناخت شن» و « شناخت »  است به شیوه ای تحلیلی ابتدا 

گاه به تحلیل هر یک از مولفه های سه گانه شناخت ) باور ، صدق ، موجه ( در شناخت شناسی معاصر بپردازد . در این 

پرداخته اند در  خصوص مهم ترین نظرات شناخت شناسان در باره صدق و عمده ترین دیدگاه هایی که به مساله توجیه معرفتی

 قالب دو مذهب اصالت بنیاد و اصالت انسجام مطمح نظر قرار گرفته است .

 

 شناخت ، شناخت شناسی ، باور ، صادق ، موجه    واژگان کلیدی :
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 درآمد

معطوف گردید ، « ذهن » به « عین » یکی از مسائل بنیادین فلسفه ، از دیرباز و بویژه از آن گاه که توجه بشر از 

ماهیت و دامنه شناخت بشر و پیش از آن چیستی شناخت است . به طور کلی نزد فیلسوفان غرب تحلیل اجمالی شناخت 

تامل ) رویت ( بوجود آمده و از طریق استنباط بسط می یابد . با به چنین است که شناخت از ناحیه تجربه برخاسته ، از راه 

نخستین حیطه ای که پیش رو قرار می گیرد حیطه ی باورهاست چرا که همین تحلیل را می ، میان آمدن سخن از شناخت 

ی فراوانی هستیم اما شک نیست که ما همه دارای باورهاتوان در چگونگی ساز و کار بوجود آمدن باورهای موجه مطرح کرد . 

چگونه می توان مطمئن بود که اینها همه صادق است . آنچه ما می خواهیم صرف باور نیست بلکه شناخت و علم است و این 

یعنی باور و شناخت مساوق یکدیگر نیست . شناخت همواره بیش از باور صرف است و صرف باور برای نامیده شدن به شناسایی 

یک باور نادرست و کاذب یا باوری که مبتنی بر حدس و گمان است ، حتی اگر درست باشد ، شناخت کافی نیست . هم چنین 

 محسوب نمی شود .

 

 شناخت شناسی 

 به معنای شناخت و   Epistemeمشتق از دو کلمه یونانی است :  ) ( Epistemologyواژه شناخت شناسی 

Logos  یه شناختبه معنای مطالعه ) یا نظریه ( . معموالً نظر( Theory of Knowledge )   را نیز مترادف با شناخت

 Theory of)  شناسی بکار می برند و امروزه که بحث توجیه در کانون توجه شناخت شناسان قرار گرفته است نظریه توجیه

justification ) را نیز در همین ردیف قرار می دهند (, 1998   Audi ) . 

تعریف های مختلف و متعددی از شناخت شناسی عرضه کرده اند که به برخی از آن ها بطورکلی شناخت شناسان غرب 

 اشاره می کنیم :

 ( .  Dancy,1991شناخت شناسی همانا مطالعه شناخت و توجیه باور است )  -

 ( Chisholm   1989,نظریه شناخت ، علم توجیه باور یا به تعبیر دقیق تر توجیه باور داشتن است ) -
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ی همانا پژوهش در باب ماهیت و جایگاه تجربه ، بائر و شناخت است ... شناخت و مفاهیم شناخت شناس -

دیگری همچون باور ، فاهمه ، عقل ، حکم ، احساس ، تخیل ، فرض ، حدس ، آموختن و فراموش کردن موضوع 

 ( .  Lacey ,1991عمده شناخت شناسی است ) 

است که به بررسی ماهیت و حدود شناخت ، پیش  شناخت شناسی یا نظریه شناخت شاخه ای از فلسفه -

 ( .  Edwards ,1967فرض ها و مبانی آن پرداخته ، قابلیت اعتماد به ادعاهای شناختی را ارزیابی می کند ) 

 ( .  Pojman ,1993 شناخت شناسی با ماهیت شناخت و توجیه باور سروکار دارد )  -

آید که موضوع و محور تمام مباحث شناخت شناسی به  از این تعریف ها ، چنان که واضح است ، بر می

و امور در ارتباط با شناخت بطورکلی است ) نه شناخت خاص ( و مسائل این علم نیز به « شناخت » نحوی از انحاء 

مانند هر علم دیگری حول موضوع خود قرار گرفته و پرسش هایی را در این ارتباط بر می انگیزد . از جمله این 

این که : آیا شناخت امکان پذیر است ؟ عناصر سازنده شناخت چیست ؟ تفاوت شناخت و باور موجه  پرسش ها

 چیست ؟ مالک موجه بودن یک باور چیست ؟ جایگاه و ساختار توجیه و تحلیل مساله صدق چگونه است ؟

مختلف  تالش در جهت پاسخ گویی به پرسش های فوق و پرسش هایی از این قبیل در ضمن مذاهب فلسفی

و از طریق دیدگاه های متفاوت تالشی است که از دیرباز و البته با توجه روزافزون ، هر گاه سخن از شناخت آدمی به 

میان آمده ، وجهه همت فیلسوفان و شناخت شناسان غرب قرار گرفته است . ناگفته نماند شناختی که در حوزه 

نام گرفته که     ) ( Knowing that«ختن که ) یا این که شنا» شناخت شناسی مطمح نظر بوده و هست اصطالحاً 

مراد از آن مواردی است که در آن ها متعلق شناخت ، گزاره است از این رو به آن شناخت گزاره ای 

(Propositional knowledge)   می دانم » نیز می گویند . وجه تسمیه این اطالق از آن روست که میان تعبیر

هوا » قرار می گیرد . مثالً ) می دانم ( ] که [ « این که » یا « که » است ( و گزاره مورد ادعا که گاه مستتر « ) 

 Descriptive )از آن جهت چنین شناختی در مقام توصیف قرار می گیرد به آن شناخت توصیفی « آفتابی است 

knowledge ) . نیز گفته اند 
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 تحلیل مولفه های شناخت 

ابرام هایی که شده است لیکن بطور متعارف نزد شناخت شناسان غرب تعریف سه جزیی به رغم نقض و 

شناخت مورد پذیرش قرار گرفته و لذا ایشان شناخت را متشکل از سه مولفه مرتبط یعنی باور ، صدق و توجیه می 

 دانند .

 

 اورــب

دو سویه ، یکی به جانب عالم باور نخستین عنصر از عناصر تشکیل دهنده شناخت است که برای آن تصویری 

خارج و دیگری دردرون ترسیم کرده اند . این تصویر که از افالطون آغاز و تا شناخت شناسی معاصر دوام یافته است 

جایگاه باور را در میان نگرش های گزاره ای قرار می دهد . به عبارت دیگر متعلق اصلی و حقیقی باور را گزاره ها 

بر این پایه باور همانا حالتی ذهنی و پذیرشی درونی نسبت به مفاد و محتوای گزاره است .  معرفی کرده اند و لذا

ارتباط بیرونی گزاره به لحاظ صدق و کذب و نسبت درونی به لحاظ پیوند و ارتباطی است که با درون و نفس فاعل 

شناختی پدید نمی آید . باور حاصل  شناسا برقرار می کند و تا چنین نسبتی میان گزاره و فاعل شناسا برقرار نشود

 این دو نسبت است و از این روست که می گویند باور همانا پذیرش گزاره است .

 

 دقـص

شرط دیگر شناخت ، صدق است . به موجب این شرط ما نمی توانیم درباره آنچه صادق نیست ادعای 

افالطون و ارسطوست . در دوران جدید نیز شناخت کنیم . بازگشت مبحث صدق ، به لحاظ تاریخی ، به فلسفه های 

ابتدا به نحوی میان پیروان مذهب اصالت عقل و طرفداران مذهب اصالت تجربه و آن گاه میان مدعیان مذهب اصالت 

تحصل در خصوص معناداری گزاره تداوم یافت . ناگفته نماند که بحث صدق در گذشته بیشتر در قالب تعیین مصداق 

 که به تدریج به بررسی و تامل در ماهیت صدق بدل گردید . مطرح می شد حال آن

به رغم این که هر یک از ما تصوری از صدق ) = حقیقت ( و کلمات در ارتباط با آن داریم با این همه پرسش 

از چیستی صدق برای فیلسوفان پرسشی اساسی و دشوار بوده و هنوز توافق قاطعی درباره بیان درست مفهوم صدق 
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ها وجود ندارد . تنها نکته صریح و در عین حال مشترکی که میان آنهاست توجه و تمایز صدق در دو مقام  میان آن

تعریف و مالک است و این که هر گاه در مباحث مربوط به شناخت سخن از صدق است همانطور که در مورد شناخت 

صدق گزاره ای است و باید از ورود معانی دیگر  و باور ، شناخت و باور گزاره ای مورد توجه بوده در این جا نیز مراد

 صدق در مواضع مختلف و در اصطالح محاوره ای جلوگیری نمود .

 مهم ترین نظرات شناخت شناسان درباره صدق عبارت است از :

ظریه قدیمی ترین ، معروف ترین و شاید طبیعی ترین نظریه صدق باشد که بنابر آن ناین  نظریه مطابقت : -

ط در صورتی صادق است که مطابق با واقعیت باشد . این نظریه مستقیماً گویای این عقیده است که صدق ، گزاره فق

باورهاست . مهم ترین پیش فرضی که این نظریه مسبوق به آن است اصول مذهب  ( Objective )خصلت عینی 

است چرا که در آن هم استقرار و تحقق واقعیت جهان خارج را مستقل از باورها و ذهن   ( Realism ) اصالت واقع 

 پذیرفته اند و هم بنابر آن معتقد شده اند که ذهن انسان می تواند واقعیت خارج از خود را کشف و درک نماید .

دق دیگر یک نظام در بنابراین نظریه گزاره در صورتی صادق است که با همه گزاره های صا نظریه انسجام : -

انسجام و تالئم باشد . هیچ باوری مستقل نیست و صدق و کذب نیز از آن جهت که یک گزاره جزء یک کل است 

 عارض آن گزاره می شود . 

به موجب این دیدگاه قضیه فقط و فقط در صورتی صادق است که اثبات پذیر باشد و  نظریه اثبات پذیری : -

ن نظریه قائل اند که ما جا یعنی آنچه که ارزش اظهار شدن داشته باشد . معتقدان به ای مراد از اثبات پذیر در این

خود هستیم و معموالً کسب شاهد برای اظهار ما هار و اثبات به دنبال کسب شاهد و مویدی برای گفتار پیش از اظ

 شاهد و مدرک است .  کافی است . وجه ممیز این نظریه از نظریه مطابقت نیز همین توجه و تاکید بر کسب

این نظریه که بر آمده از مذهب اصالت عمل است قضیه را در صورتی صادق می داند  نظریه اصالت عمل : -

» و « کارایی » همان « عملی » باشد . در این دیدگاه مراد از « کارا » که باور به آن عملی بوده و در صحنه ی عمل 

وان این مکتب ، باور را باید همچون نقشه ای در نظر گرفت که ما را هدایت است . بنابر عقیده اصیل پیر« مفید بودن 

می کند . نقشه خوب و مناسب نقشه ای است که به طریقی مناسب و معقول ما را در پیدا کردن آنجا که می خواهیم 

 کمک نماید . لذا به تاکید ایشان باورها کارکردهای عملی دارند . 
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ائل و انتقاداتی که به هر یک از نظریات سابق وارد آمده عده ای معتقد شده اند در پی مس نظریه ای دیگر : -

که اصالً درباره حقیقت و صدق نظریه ای وجود ندارد . این نظریه خود معتقد به نبود نظریه درباره صدق است . 

گردد . ادعای اساسی این  مبادی و توابع این دیدگاه به تفکر کسانی چون رمزی ، فرگه ، مگی ، کواین و ... باز می

درست است که » . لذا تعابیری همچون گصادق است فقط به معنای این است که   گنظریه چنین است : این که 

زاید و قابل حذف بوده و حامل هیچ گونه بار معنایی و اطالع جدید نیست و فقط از سر تنوع و تفنن به عبارت ها « 

به لحاظ معنایی اختالف و « باران می بارد » با « درست است که باران می بارد  »افزوده می شود و گرنه میان مثالً 

 مزیتی وجود ندارد . 

 )که از آن به صعود معنایی  ( Quine ,1960 )در راستای همین نظریه دیدگاه دیگری نیز مطرح شده 

Semantic ascent )    تعبیر کرده اند . صدق ، بنا بر این دیدگاه ، وسیله صعود و ترفیع معناست . در این جا مراد

است یا به عبارت   ( Relation between words and world )« ارتباط بین کلمات و عالم » از معنا همان 

و وضعیت جوی هوا که « ست باران در حال باریدن ا» دیگر میان سخن و آنچه سخن درباره آن است . میان گزاره 

مفهوم صدق فقط به ما اجازه می صدق یا کذب این گزاره بر مبنای آن تعیین خواهد شد ارتباط معنایی وجود دارد .  

 سخن بگوییم . –و در این مورد وضعیت هوا  –دهد تا درباره تلقی خود از جهان 

 

 هــــتوجی

سومین شرط از شرایط شناخت توجیه است . به موجب این شرط ضروری ما نمی توانیم بدون داشتن توجیه 

نسبت به آن چه بدان باور داریم ادعای شناخت کنیم . امروزه تقریباً تمامی شناخت شناسان بر این باورند که 

ه و دلیل بر شناخت یا باور است . بدین و مراد از آن عرضه و ارائه وج ( Audi ,1993 )شناخت مستلزم توجیه است 

سان بنیان و محور مساله توجیه همانا ارائه دلیل است و چنان که می دانیم ارائه ، مقام اثبات است نه ثبوت . 

تشخیص این دو مقام با تفکیک میان توجیه و صدق ظاهر می شود . صدق متناظر با علم ثبوت است و توجیه ناظر 

ارتباط گزاره با خارج است و توجیه ارتباط گزاره ها با یکدیگر . صدق مربوط به عالم عینی و  به عالم اثبات ، صدق
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توجیه در ارتباط با عالم ذهن است . و باالخره این که در فلسفه های سنتی و متعارف عمدتاً صدق مدنظر قرار داشت 

 حال آن که در عصر حاضر توجیه در کانون توجه قرار گرفته است . 

ترین دیدگاه هایی که مستقیماً به مساله توجیه معرفتی پرداخته اند در قالب دو مذهب مهم و معروف  عمده

 فلسفی طرح نظر کرده اند . این دو عبارتند از :

 مذهب اصالت بنیاد ) بنیادگرایی ( -

 مذهب اصالت انسجام ) انسجام گرایی ( -

 

 مذهب اصالت بنیاد 

 ددی شده است که در اینجا به دو فقره از آن ها اشاره شده است .از بنیادگرایی معرفتی تقریرهای متع

 ) یکی از تقریرهایی که به قولی از با نفوذترین دیدگاه ها در شناخت شناسی است بنیادگرایی سنتی یا متعارف است 

Classical foundation ) (Dancy ,1991) تار طولی و ردیفی . بطورکلی بنیادگرایان در این مذهب ، توجیه را دارای ساخ

دانسته بر این باورند که برخی از باورها بالذات موجه اند و سایر باورها در صورتی موجه خواهد بود که به وسیله این باورهای 

بنیادی حمایت و پشتیبانی شود . به عبارت دیگر ، از نظر ایشان ، توجیه معرفتی دارای ساختاری ذومراتب است و از این رو 

دسته اند : باورهای بنیادی ) = موجه بالذات ( و باورهای رو ساختی که دسته اخیر فقط به پشتوانه و بر مبنای باورها دو 

میان باورهای زیربنایی و غیر آن تمایزی است ساختاری لیکن باورهای دسته اول توجیه خواهند شد . هر چند تمایز 

ند و آن این که محتوای باورهای زیربنایی و بنیادی با سایر باورها متفاوت بنیادگرایان سنتی به تمایز در محتوا نیز توجه داشته ا

است چرا که این باورها با حاق حالت های حسی یعنی تجربه ی بی واسطه در ارتباط اند . پس باورهای بنیادی باورهایی است 

سیات و تجربیات مستقیم ، باورهایی که از حالت های حسی و تجارب بی واسطه ی ما خبر می دهد از این رو در این مذهب ح

از این جا می توان نتیجه گرفت که  است که مکتفی بالذات بوده و در عین حال نیاز غیر خود را در توجیه تامین می کند .

بنیادگرایی سنتی خود نوعی از مذهب اصالت تجربه است چرا که معتقد است تمامی شناخت ما از تجربه گرفته می شود و 

خارج از حدود تجربه است ، اگر باید توجیه شود ، می باید با توسل به باورهایی توجیه شود که در حدود حاالت  باوری که

حسی است . این عقیده خود مسبوق به جزء دیگری از بنیادگرایی سنتی است و آن این که باورهایی که در حد حالت های 

 واند نقش باورهای بنیادی را ایفا نماید .فعلی حسی است قابل اطمینان و خطاناپذیر بوده و می ت
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آخرین تقریر به عمل آمده از بنیادگرایی تقریر بنیادگرایان معاصر است که در برخی موارد از آن به بنیادگرایی معتدل 

ند ن معاصر به نوعی نسبت و نسبی گرایی متمایل و معتقد شده اا. به طور کلی بنیادگرای  (Audi , 1993 )تعبیر شده است 

قل به دو دلیل معتدل نامیده اند : اکه گزاره های بنیادی می تواند نسبت به افراد متفاوت تغییر کند . از این رو این دیدگاه را ال

یکی این که در مقایسه با بنیادگرایی سنتی عقاید مالیم تری درباره اعتبار باورهای بنیادی دارد و دوم این که معیار ضعیف 

 تری از وابستگی شناختی بکار می برد یعنی ارتباطی که میان دو باور که یکی وابسته به دیگری است برقرار است . 

این دو تقریر این که بنیادگرایان درباب این که چه شرایطی موجب زیربنایی یا بنیادی شدن یک باور می شود از  نتیجه

یکدیدگر جدا می شوند . در این خصوص می توان ایشان را به دو دسته کلی بنیادگرایان افراطی ) شامل بنیادگرایان سنتی ( و 

 شک ناپذیر،  خطاناپذیرنخست هنگامی باور موجه بالذات است که  ی دستهی ه بنیادگرایان معتدل تقسیم کرد . بنا بر عقید

موجه بودن نمی دانند به عقیده آن ها همین که یک باور  ی باشد اما گروه دوم سه ویژگی مذکور را الزمه اصالح ناپذیرو 

گروه حمایت باورها از یکدیگر یکسویه  بنیادی ذاتاً و در درون محتمل و امکان پذیر باشد کافی است . به هر حال نزد هر دو

 روساختی است .یعنی از باورهای بنیادی به سوی باورهای 

 

 مذهب اصالت انسجام 

معموالً به لحاظ تاریخی مذهب اصالت انسجام را به عنوان بدیل بنیادگرایی و به رغم پاره ای مشترکات ، در برخی 

مواضع به عنوان نقطه مقابل آن مطرح ساخته اند . به نظر می رسد باورهایی که داریم بخش های جدا افتاده و دور از همدیگر 

و با تشریک مساعی و اجتماع به گرد یکدیگر در مجموع تشکیل با یکدیگر بوده  نیست بلکه این باور ها به نوعی در ارتباط

در این مذهب انسجام ، مالک و محور در توجیه باورهاست . بر این اساس باور تا حدی موجه است که با  شناخت می دهد .

که آن باور عضوی از آن است مجموعه باورها هماهنگ و سازگار باشد . به بیان دیگر باوری موجه است که مجموعه ای 

ارزش هر باور بسته به نقشی است که در مجموعه باورها ایفا می کند . اگر انسجام یک  مجموعه ای منسجم و هماهنگ باشد .

مجموعه از طریق حذف یک باور و احتماالً جانشین کردن باور مقابل افزایش یابد آن باور موجه نیست و اگر مجموعه ای با 

ور به جای باور بدیل ، هماهنگ گردد آن باور موجه است . پس باوری موجه است که با مجموعه باورها هماهنگ ورود یک با

باشد و نظریه ی رایج در باب موجه بودن این است که موجه بودن معادل معقول بودن است . این که چیزی با نظام باورهای 
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اس باورهای آن شخص ، معقول است . معموالً آدمی انسجام را از شخص هماهنگ است بدین معناست که پذیرش آن باور بر اس

راه کاهش و حذف تناقض و تقابل و ناسازگاری فراهم می آورد حال اگر چیزی با نظام باورها هماهنگ بود پذیرش آن از 

مجموعه باور با تالئم و پذیرش هر چیزی که با آن باور در تضاد و ناسازگاری است معقول تر است . از این رو گفته اند که یک 

 .   ( Dancy ,1991 ) سازگاری معقول ، هر یک از اجزاء و اعضای خود را موجه می کند

انسجام گرایان در برابر بنیادگرایان نمی پذیرند که باوری موجه بالذات باشد ؛ از نظر ایشان مادامی باور موجه است که 

طور دوجانبه حمایت می کنند . بنابر عقیده ی آن ها متعلق اولیه توجیه ، متعلق به نظام باورهایی باشد که یکدیگر را به 

باور است . یک مجموعه باور در صورتی موجه است که باورهای تشکیل دهنده « سیستم » باورهای تک و انفرادی نیست بلکه 

ای از باورها موجه است . از این ی آن به طریقی مناسب ، منسجم باشند . باورهای انفرادی به موجب تعلق به چنین مجموعه 

رو برای کسی که پیرو انسجام گرایی است توجیه معرفتی بیشتر یک مفهوم کل نگر دارد تا یک مفهوم طبقه بندی شده به زیر 

 بنایی و روساختی . این گونه نیست که باورهای بنیادی ذاتاً موجه بوده و آن گاه توجیه شان به باورهای دیگر منتقل شود بلکه

 فراهم می شود یعنی انسجام .« سیستم » توجیه بر اثر همبستگی باورها در یک 

چیزی که امروز در جبهه ی بنیادگرایان مورد اعتقاد است بیشتر همان بنیادگرایی معتدل می باشد و همین باعث شده 

یزی م گرایی پیش می رود . است تا چنان تلقی شود که نهضت شناخت شناسی در مقام بحث از توجیه به سوی احیای انسجا

 Wilfred Sellars )که در این خصوص بدان استشهاد می شود قول یکی از بنیادگرایان مشهور قرن بیستم ، ویلفرد سلرز 

و باورها را   ( Sellars,1963 )« هیچ باوری موجه بالذات نیست » است که در اثر معروف خود گفته است :   ( 1989-1912

وسل به باورهای دیگر توجیه کرد . بدین ترتیب درباره توجیه معرفتی یک گام از ادعای به این که هیچ باوری فقط می توان با ت

موجه بالذات نیست تا نظریه انسجام وجود دارد . این گام را نیز با این بیان برداشته اند که الاقل برخی از باورها به واسطه ی 

باورهای بعدی را چه چیز توجیه می » وجه است . از این جا این سوال بر می آید که ارجاع به باورهای دیگری که موجه اند ، م

اگر پاسخ این باشد که باورهای موجه دیگری ، باز هم می توان همین سوال را درباره آن ها پرسید . با ادامه سوال می « کند ؟ 

لف وجود دارد . اول این که تسلسلی نامتناهی از توان به این نتیجه رسید که درباره ساختار توجیه معرفتی سه شیوه مخت

و همین طور تا بی نهایت . اما  جتوسط باور  بموجه باشد و باور  ببه باور  الفتوجیه کننده ها وجود داشته باشد . مثالً باور 

ن سلسله موجه اغلب فیلسوفان معتقدند که اگر هیچ حد یقفی برای توقف این تسلسل نباشد هیچ یک از اعضای اولیه ی ای

نخواهد بود . شق دوم که مورد تایید و تاکید نبوده و لذا منجر به شک انگاری است . یعنی هیچ چیز به لحاظ معرفتی موجه 
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موجه است و همین طور تا این که به باور موجه  جتوسط باور  بو باور  ببه واسطه ی باور  الفبنیادگرایان است این که باور 

به  الفایان تسلسل است . شیوه سوم در خود ، حاوی پذیرش نوعی توجیه دوری است . چنان که باور بالذاتی برسیم که پ

موجه است و همین  الفو همین طور تا به باوری برسیم که به واسطه ی باور  جتوسط باور  بموجه است باور  بواسطه باور 

طور سایر باورهای اولیه در این مجموعه . در این جا با مجموعه ای از باورهایی روبروییم که به طور متقابل حمایت می شوند 

 با باورهایی توجیه می شود که خود ، کمک به توجیه آن ها می کند . الفیعنی باور 

 

 نتیجه گیری

ها امکان پذیر نیست اما یک باور « باور » بدون سر زدن به حیطه  « شناخت » چنان که گذشت توضیح و تحلیل 

نادرست و کاذب یا باوری که مبتنی بر حدس و گمان است ، حتی اگر درست باشد ، شناخت محسوب نمی شود . حال آیا می 

ثار ، افالطون نخستین باور درست چیزی افزود که فراهم آورنده ی شناخت باشد ؟ به شهادت تاریخ و گواهی آتوان به مفهوم 

بار در تاریخ فلسفه غرب این کار را انجام داد . او در رساله منون و بویژه در رساله تئه تتوس تحلیل و تبینی از شناخت عرضه 

( . به هر حال به عقیده وی   7631تعبیر کرد ) افالطون ، « جه باور درست مو» داشت که در نهایت می توان آن را به عنوان 

  ( episteme )به معنای عقیده صرف و چیزی که کمتر از شناخت واقعی است ( مرتبه ای کمتر از شناخت   (doxaباور

تعریف « باور صادق موجه » است . شناخت شناسان امروز غرب نیز ، بنا بر بیان رایج و متعارف ، شناخت را با همین عنوان 

نا بر این تحلیل برای شناخت سه شرط ضروری وجود دارد : باور ، صدق ، کرده و آن را فی الجمله پذیرفته اند . بدین سان ب

بر این اساس سه شرط عالوه بر « . بداند که ... » توجیه . کسی که فاقد یک یا بیش از یک مورد از شرایط فوق باشد نمی تواند 

 ط الزم و کافی شناخت است . ضرورت برای رسانیدن شخص به شناخت کفایت نیز می کند و به تعبیری ، شرایط فوق شر

« توجیه » در شناخت شناسی معاصر چیزی که در میان سه مولفه ی مذکور بیشتر مورد توجه قرار گرفته است 

معرفتی در قالب دو مذهب اصالت بنیاد ) بنیادگروی ( و مذهب اصالت انسجام ) انسجام گروی ( است که هر یک برای دیدگاه 

  مطرح کرده اند که شرح آن در متن جستار مندرج گردید . خود دالیلی را به موازات 
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