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چکیده:
ــه خــود  ــرای هــزاران ســال ب ــا نظریــه دانــش، ذهــن انســان را ب موضــوع معرفت شناســی، و ی
مشــغول کــرده اســت. مــوارد بســیاری در مــورد آن نوشــته شــده اســت، و راه هــای بســیاری 
بــرای مطالعــه آن وجــود دارد. می تــوان گفــت کــه ایــن مســاله بــه عنــوان یــک مقولــه فلســفی 
ــا  ــون، بعده ــاگرد افالط ــطو، ش ــا توســط ارس ــده و بعده ــاز ش ــون آغ ــرب، توســط افالط در غ
ــه  ــوم و در ادام ــز، دکارت، الک، هی بوســیله دیگــر فیلســوفان عصــر روشــنگری  همچــون هاب
تاریــخ تفکــر غــرب توســط کانــت، توســعه یافتــه اســت. ایــن پژوهــش دامنــه دار فلســفی هیــچ 
یــک از جنبــه هــای دانــش بشــری را از حیطــه ی خــود خــارج ندانســته و بــا طــرح مســایل 
بنیادیــن خــود در هــر شــاخه از دانــش بشــری تــالش کــرده اســت تــا بــا ضابطــه هایــی کــه 
ارائــه شــده اســت میــزان صــدق و بــاور پذیــری دســتاورد هــای آن دانــش را مشــخص نمایــد 
. در دانــش حقــوق مســایلی از ایــن دســت کــه: پایه هــای اصلــی دانــش حقــوق کدامنــد؟ از 
جملــه مهــم تریــن ایــن ســواالت اســت. البتــه ایــن ســوال را مــی تــوان بــه گونــه ای عــام تــر 
نیــز طــرح نمــود: چگونــه مــی تــوان بــا دســتیابی بــه درک معرفــت شــناختی فهــم درســتی از 
نظریــات حقوقــی داشــت؟ در ایــن مفهــوم، معرفت شناســی بــه دنبــال شناســایی اصولــی بــرای 
ارزیابــی نظریــه هــای حقوقــی اســت. ایــن پژوهــش بــر آن اســت کــه دریــک نگــرش تاریخــی- 
فلســفی در زمینــه تئــوری حقوقــی تاثیــر انــگاره هــای معرفــت شناســانه را در قطعــه ی مهمــی 
از تاریــخ تفکــر بشــری )دوران نضــج گیــری فلســفه در یونــان تــا ظهــور کانــت ( بررســی نمایــد.

کلمــات کلیــدی: معرفــت شناســی، شــک گرایــی؛ مبناگرایــی؛ اعتبارگرایــی؛ انســجام توجیــه؛ 
حقــوق طبیعــی؛ اثبــات گرایــی حقوقــی
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 مقدمه
ــرب،  ــدن غ ــد تم ــه مه ــل، ب ــال قب ــه 3000 س ــا ب ــی تقریب ــت شناس ــئله ی معرف ــرح مس ط
یعنــی، یونــان باســتان و فالســفه بــزرگ آن، ســقراط، افالطــون و ارســطو بــر می گــردد. ایــن 
فیلســوفان، و همچنیــن بســیاری دیگــر کــه قبــل از آن هــا بودنــد، نظریه هــای دانــش را طــرح 
نمودنــد. بــه دلیــل پیچیدگــی اندیشــه و وضعیــت خــاص و تکــرار نشــدنی آن هــا بــه عنــوان 
ــب و پشــت  ــواد متعاق ــه م ــا آنچــه را ک ــن کــه آن ه ــن بخاطــر ای ــزرگ، و همچنی متفکــران ب
ســر هــم بــه آن هــا بــه عنــوان الگــوی فلســفی اشــاره می کننــد، ایجــاد نمودنــد، ســهم فلســفه 
یونــان باســتان در معرفت شناســی بــه عنــوان مهمتریــن پیشــینه ی مقالــه مــورد توجــه قــرار 
ــن اندیشــه هــا در تفکــر  ــه نقــش ای ــز ب ــگاه آســیب شناســانه نی ــه امــروزه ن ــرد. البت مــی گی
بشــری وجــود دارد، توضیــح اینکــه ســبک تفکــر ایــن متفکــران شــیارهای غیــر قابــل انــکار و 
از طرفــی مشــروط کننــده ی اندیشــه بشــری بــوده انــد بــه ایــن معنــا کــه طــرز نــگاه ، منظــر، 
تقســیم و رویکردهایــی را ایجــاد کــرده انــد کــه اندیشــه بشــری را مشــروط و محــدود و زندانــی 

) بــه معنــای بــت هــای غــار بیکــن( کــرده انــد.
ــا یــک طــرح کلــی از مفاهیــم کلــی معرفت شناســی آغــاز می گــردد کــه امــروز  ــه ب ایــن مقال
ــی  ــر معرفت شناس ــای معاص ــی معن ــا درک اساس ــاید ب ــتند. ش ــی هس ــل بررس ــود و  قاب موج
ــوع در  ــن موض ــف در ای ــای مختل ــل روش ه ــه تکام ــوق، مطالع ــه ی حق ــا در زمین خصوص

ــردد. ــر گ ــاب ت ــانتر و زودی ــا، آس ــب آن ه ــفی مناس ــی و فلس ــای تاریخ زمینه ه
ــک نهــاد اجتماعــی و فرهنگــی  ــوان ی ــه عن ــه، حقــوق ب ــن مقال ــه ای از آنجــا کــه تمرکــز اولی
ــد  ــط ن ــوق مرتب ــا  حق ــه ب ــف معرفت شــناختی را ک ــای مختل ــا و نظریه ه ــد روش ه اســت، بای
، بررســی نماینــد. از ایــن رو، بررســی و تحقیــق در پایه هــای معرفت شــناختی حقــوق از 
اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت. بنابرایــن، بــه عنــوان مثــال، ممکــن اســت ســوال شــود کــه 
ــون چیســت؟ چــه رابطــه ای  ــگاه قان ــد؟ جای ــوق دســت می یاب ــه شــناخت حق ــرد ب ــه ف چگون
ــه  ــا حقــوق هیــچ گون ــون و شــهروندان وجــود دارد. آی ــا میــان قان ــون و اخــالق و ی میــان قان
اصــول بنیــادی دارد؟ اگــر چنیــن اســت، آن هــا کدامنــد، و چگونــه می تــوان آن هــا را شناســایی 

کــرد؟
پــس از طــرح کلــی مفاهیــم معاصــر معرفت شــناختی، مــروری کلــی از ســیر تطــور مفاهیــم 
معرفــت شــناختی در غــرب، بــا خالصــه ای از موضوعــات اصلــی هــر دوره ارائــه خواهــد شــد. 
ــعه  ــی در توس ــم تاریخ ــظ نظ ــه حف ــه ب ــا توج ــی ب ــب زمان ــم و ترتی ــک نظ ــن ادوار در ی ای
تئوری هــای مختلــف حقوقــی و پیامدهــای معرفت شــناختی آن هــا، ســازمان می یابنــد. هــدف 
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ــه خواننــده  ــف مــورد بحــث ب ــی فیلســوفان و متفکــران مختل ــواد مهــم و اصل ــه م دیگــر، ارائ
ــفی  ــر فلس ــذار در تفک ــار تاثیرگ ــی از آث ــده ای از برخ ــامل گزی ــر دوره ش ــن، ه ــت. بنابرای اس

ــده می باشــد. ــر گزی ــد از ه ــل و بع ــا تفســیر قب ــی، ب غرب
البتــه بایــد توجــه داشــت ایــن پژوهــش بــه دنبــال رهگیــری مباحــث ماهــوی معرفــت شناســی 
ــه هــای معرفــت شــناختی آن  ــا در جســتجوی پای در دانــش حقــوق نیســت و در اینجــا صرف
اســت در نتیجــه از ورود بــه عرصــه ی بررســی نظریــات حقوقــی اجتنــاب مــی شــود و صرفــا 
ــی  ــت حقوق ــر معرف ــم ب ــتی حاک ــات باالدس ــی نظری ــینی و بررس ــورت پس ــه ص ــه را ب مطالع

متمرکــز مــی کنیــم. 
از ســوی دیگــر ایــن پژوهــش بــر نظریــات موجــود در حقــوق غــرب بــه معنــای فلســفه حقــوق 
غــرب )اعــم از اروپــای بــری و بحــری( متمرکــز اســت . البتــه مــی تــوان ایــن نظریــات را در 
فلســفه ی اســالمی حقــوق نیــز پیگیــری کــرد. امــا از آنجــا کــه فــرض ایــن اســت کــه مطالعــه 
ی معرفــت شــناختی دارای روشــی اســت کــه نخســت در مطالعــات فلســفی غــرب بــه ســامان 
شــده اســت در اینجــا فقــط  بــه بررســی نظــرات معرفــت شــناختی غربــی خواهیــم پرداخــت 

و بررســی نظریــات معرفــت شــناختی حقــوق اســالمی را بــه مجــال دیگــری وا مــی گذاریــم.
معرفــت شناســی بــه عنــوان یکــی از زیــر شــاخه هــای مطالعــات فلســفی بــه نحــوی پســینی 
بــر مســایل متمرکــز مــی گــردد و ایــن خاصیــت یعنــی مطالعــه ی نظریــات بعــد از ارائــه ی 
آنهــا باعــث شــده اســت ایــن دانــش در زمــره دانــش هــای ابــزاری محســوب گــردد . در واقــع 
معرفــت شناســی بــا روش خــاص خــود مــی توانــد بــه کاوش در نظریــات ارائــه شــده بپــردازد و 
از دل ایــن نظریــات و شــرایط پیرامــون ارائــه دهنــده ی آنهــا و جامعــه ی بســتر ارائــه نظریــات 

بــه نــکات مهمــی در بــاب صــدق پذیــری انــگاره هــای دانــش دســت یافــت. 
ســوال اصلــی ایــن پژوهــش عبــارت اســت از اینکــه : مبانــی اصلــی حقــوق غــرب در قطعــه ی 
تاریخــی مــورد بررســی کــدام اســت و ایــن مبانــی چــه ضابطــه ای بــر مفاهیــم اصلــی دانــش 
ــی از  ــن مبان ــق ای ــویه ی تحقی ــه س ــه ب ــا توج ــه ب ــد؟ البت ــی کن ــرب وایجــاد م ــوق در غ حق
منظــر مطالعــات معرفــت شناســانه اســتخراج مــی شــود و بــر همیــن اســاس نخســت و پیــش از 
پرداختــن بــه نظریــه هــا و بررســی آنهــا از منظــر معرفــت شــناختی بایــد کلیــات و مفاهیمــی را 
کــه در یــک مطالعــه معرفــت شناســانه معمــول اســت تبییــن نماییــم . از ایــن رو ایــن مطالعــه 
در بخــش اول خــود بــه بررســی مفاهیــم بنیادیــن مطالعــه ی معرفــت شناســانه مــی پــردازد و 
ســپس  بــا درنظــر گرفتــن رونــد تاریخــی در تفکــر غــرب از دوران ابتدایــی فلســفه در یونــان 

باســتان تــا دوران کانــت رامــورد بررســی قــرار خواهــد داد.



5
مباني معرفت شناختي در حقوق غرب از طليعه فلسفه تا كانت

انتخــاب دوره ی زمانــی پیــش گفتــه دارای دو دلیــل مهــم اســت . نخســت اینکــه ایــن دوره 
ــا دوران  ــه ی فلســفه ت ــه طلیع ــرب اســت چراک ــر فلســفی غ ــن مقاطــع فک ــم تری شــامل مه
ــی آن گذاشــته  ــر حقوق ــرب خصوصــا تفک ــر غ ــر تفک ــروز ب ــا ام ــر را ت ارســطو بیشــترین تاثی
اســت. دوم اینکــه در ایــن دوران هنــوز مفهــوم حقــوق بــه معنــای دانــش امروزیــن آن شــکل 
ــوده و در واقــع دوران مــورد بررســی دوران نضــج گیــری مفاهیــم بنیادیــن حقــوق  نگرفتــه ب
اســت . ایــن مفاهیــم بعدهــا تبدیــل بــه مــاده ی اصلــی تفکــر در دانــش حقــوق شــده اســت. 
بــر ایــن اســاس ایــن دوره بــرای دســت یابــی بــه نظریــات بنیادیــن بهتریــن دوره مــی باشــد.

1- پایه های مطالعه ی معرفت شناختی
چنانکــه شــیوه ی بیشــتر بررســی هــای معرفــت شــناختی بــر مفهــوم معرفــت شناســی یعنــی 
بررســی بــاور هــای صــادق و کاذب اســت بایــد بــدوا گزارشــی از مفهــوم بــاور راســتین ارائــه 
کــرد و مبانــی آن را بــه درســتی شــناخت . البتــه ایــن بررســی بایــد معطــوف بــه گــزاره هــای 
حقوقــی باشــد . هرچنــد ایــن مــورد کــه آیــا بســته بــه ماهیــت گــزاره هــا شــیوه ی بررســی 
ــرای همــه ی گــزاره هــا وجــود دارد ،  ــه ای ب ــا روش یگان معرفــت شناســی متفــاوت اســت ی
خــود مســتلزم تحقیقــی جداگانــه اســت لیکــن همیــن انــدازه اشــاره کافــی اســت کــه آنچــه در 

ادامــه مــی آیــد در تناظربــا گــزاره هــای حقوقــی مــی باشــد.

1-1- مفهوم شناسی باورهای صادق و راستین
همان طــور کــه اشــاره شــد، مســئله ی پایــه هــا و اصــول دانــش بشــری خــود منجــر بــه ایــن 
ســوال مــی شــود کــه چگونــه مــا می دانیــم کــه هــر آنچــه کــه در مــورد شــرایط بشــری و در 
مــورد جهــان بــه آن هــا بــاور داریــم، صــادق هســتند؟ در ایــن مفهــوم، اولیــن بحــث اساســی 
ــوان باورهــای خــود را  ــا مــی ت ــا م ــا آن ه ــه ب ــی اســت ک در معرفت شناســی، شناســایی اصول

ارزیابــی کــرد.
ــه تعییــن »حقیقــت«  ــا توجــه ب ــادات ب ــی« اعتق ــرای »ارزیاب ــورد اســتفاده ب پــس، »اصــول« م
ــی آن از  ــرای ارزیاب آن هــا، چیســت؟ البتــه، ایــن فراینــد چنــدان دقیــق نیســت کــه بتــوان ب
مولفــه هــای مشــخصی اســتفاده کــرد.  حقیقــت یــک بــاور بــه مســایل ماورایــی وغیــر قابــل 
توضیــح و یــا حــدس و گمــان بســتگی نــدارد، بلکــه بــه کفایــت دالیــل بــرای تفکــر در مــورد 
ایــن کــه یــک بــاور خــاص احتمــاال بایــد صــادق باشــد، وابســته است.)زاگزبســکی،1392ص16( 
در مــورد ایــن کــه چــه چیــزی بــه منزلــه »دلیــل کافــی«  اســت، اختــالف زیــادی وجــود دارد، 
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و رویکردهــای مختلــف، نظریه هــای شــناختی مختلفــی را تولیــد کرده انــد. ایــن -کــه در حــال 
حاضــر دانــش مــا از برخــی از پدیده هــای اجتماعــی و قانونــی تحــت موضــوع »قانــون، جامعــه، 
ــف در  ــورد نظریه هــای معرفت شــناختی مختل ــه بحــث در م و فرهنــگ« محــدود اســت – البت
ــا،  ــر از محــدوده تحقیــق حاضــر اســت. در راســتای اهــداف م تمــام زمینه هــای حقــوق، فرات
کافــی اســت توجــه داشــته باشــیم کــه بخاطــر ایــن کــه اعتقــادات و باورهــا حــاالت ذهنــی 
هســتند، مشــروعیت آن هــا بــا اشــاره بــه دالیــل، اهمیــت ویــژه ای بــرای ذهــن انســان دارنــد؛ 
چراکــه، اعتقــادات پدیده هــای ذهنــی هســتند، و اقنــاع آور بــودن یــک پژوهــش بطور مســتقیم 

بــا قــدرت یــا کفایــت دالیــل توجیه کننــده بــاور متناســب اســت)ام مارتیــن،1396ص27(.
ــان داده  ــاص نش ــای خ ــق ویژگی ه ــه، از طری ــاور موج ــک ب ــی ی ــروعیت معرفت ــس، مش پ
ــاد  ــه موجــب آن اعتق ــه ب ــا روشــی ک ــی در رابطــه ب می شــود. برخــی نشــانه های خــاص بیان
ــا شــواهد یــا دالیــل آن، وجــود خواهــد داشــت. البتــه،  حاصــل شــده اســت و یــا در رابطــه ب
ــن روش  ــا ای ــه آی ــن ک ــاور و ای ــک ب ــتفاده در ی ــورد اس ــق م ــه روش تحقی ــه اول ب در درج
اســتانداردهای الزم بــرای رســیدن بــه دانــش واقعــی را بــرآورده می ســازد، اشــاره مــی شــود. 
در ایــن مــورد نیــز، اختالفاتــی در رابطــه بــا ایــن کــه کــدام روش مناســب ترین روش اســت و 
ــدازه کافــی دقیــق می باشــد، وجــود  ــه ان ــرآوردن الزامــات و خواســته های صــدق ب ــرای ب ــا ب ی
خواهــد داشــت. ایــن موضوعــی اســت کــه سراســر موضــوع معرفــت شناســی را در بــر خواهــد 
ــه دانــش و  ــد خــاص، ادعاهــای خــاص نســبت ب ــی عقای ــه نوعــی کــه جهــت ارزیاب گرفــت. ب
ــه چالــش کشــیده می شــود. پژوهــش  ــه خصــوص - ب ــا روش مطالعــه ب باورهــای درســت – ب
در مقاطــع مختلــف بــر مباحــث اساســی معرفتــی، یعنــی، توســعه اصــول در راســتای ارزیابــی 

ــز می شــود. ــا، متمرک ــراه آن ه ــای هم ــادات خــاص و روش ه ــل اعتق ــت دالی کفای
ــیدن  ــر در رس ــای پیچیده ت ــا و روش ه ــل رویه ه ــی را در تکام ــل مختلف ــا مراح ــن روش ه ای
ــه در آن  ــم ک ــتره ای می پردازی ــی گس ــه بررس ــه ب ــن مقال ــد. در ای ــان می ده ــش نش ــه دان ب
چنیــن پیچیدگــی روش شناســی می توانــد دانــش واقعــی را تضمیــن نمایــد. متــن نیــز بــر دو 
ســنت معتبــر در معرفت شناســي-عقلگرایي و تجربه گرایــی متمرکــز شــده اســت و بــه ترتیــب 
ــی  ــت. تجربه گرای ــردي اس ــي / کارب ــای تجرب ــفي و پارادایم ه ــای فلس ــان دهنده پارادایم ه نش
ــه  ــی باشــند کــه از تجرب ــر اطالعات ــا باورهــا مبتنــی ب ــش ی مســتلزم آن اســت کــه تمــام دان
حســی بدســت آمــده اســت. بنابرایــن، در غیــاب شــکل گیری تجربــی، هیــچ ادعایــی در مــورد 
ــا  ــب، تنه ــن ترتی ــد. بدی ــاد باش ــل اعتم ــا قاب ــادق ی ــه ص ــود ک ــرح نم ــوان مط ــش نمی ت دان
ــی می شــوند،  ــردازش و ارزیاب ــا تمــام پنــج حــس انســان ها پ ــی کــه توســط برخــی ی اطالعات
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ــاور  ــر ایــن ب ــد. از ســوی دیگــر، عقل گرایــی ب ــر را بدســت آورن می تواننــد باورهــای توجیه پذی
ــا  ــه یــک دلیــل عقلــی بســتگی دارد ت اســت کــه مشــروعیت معرفت شــناختی باورهــای مــا ب
اطالعــات تجربــی کــه توســط حــواس پــردازش می شــوند. موضــع عقل گرایــی بــر ایــن نکتــه 
ــه باشــد. ایــن اصطــالح کــه  ــد ذاتــی و مســتقل از تجرب تاکیــد مــی کنــد کــه دانــش می توان
ــت. و  ــی  اس ــرد، قیاس ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــش م ــوع دان ــن ن ــف ای ــرای توصی ــب ب اغل

اصطــالح مربــوط بــه دانشــی کــه از طریــق تجربــه حســي بدســت آمــده، اســتقراء  اســت.

2-1- رابطه میان ادراکات و جهان خارج
ــن  ــتقل از ذه ــان مس ــان ادراک و جه ــه می ــه رابط ــوط ب ــه مرب ــه نظری ــی س ــور عموم ــه ط ب
ــل  ــی )عق ــی معمول ــه اول، »واقع گرای ــد. نظری ــود دارن ــارج( وج ــان خ ــال، جه ــوان مث ــه عن )ب
ــای فیزیکــی  ــک دنی ــد: )1( ی ــان می کن ــر را بی ــوری زی ــه دو تئ ــادی اســت ک ــا ع ســلیم( » ی
وجــود دارد کــه وجــود آن مســتقل از ادراک کننــده اســت، و )2( شــیء همان طــور کــه درک 
ــر اســت)وایتمن،1996؛104( نظریــه دوم، نظریــه  ــا شــیء فیزیکــی خارجــی براب مــی شــود، ب
ــود  ــی وج ــای فیزیک ــردد: )1( دنی ــوری می گ ــامل دو تئ ــه ش ــت ک ــی » اس ــی علم »واقع گرای

ــا  ــی(، ام ــی معمول ــا واقع گرای ــده( نیســت )مشــابه ب ــده )ادراک کنن ــه گیرن ــه وابســته ب دارد ک
ــدان معنــی کــه شــیء  )2( شــی ادراک شــده و شــیء فیزیکــی خارجــی یکســان نیســتند. ب
ــگ،  ــتند )رن ــی هس ــه انتزاع ــت ک ــی اس ــای کیف ــات و ویژگی ه ــده دارای خصوصی ادراک ش
ــت  ــی اس ــات کم ــی دارای خصوصی ــی واقع ــیء فیزیک ــه ش ــی ک ــره(، در حال ــو و غی ــم، ب طع
ــال  ــای در ح ــی، اتم ه ــت اساس ــی واقعی ــتند، یعن ــر هس ــه ناپذی ــا تجزی ــی و نهایت ــه عین ک
ــی  ــورت ریاض ــا را بص ــوان آن ه ــا می ت ــد - تنه ــا می باش ــر اتم ه ــا دیگ ــب ب ــت در ترکی حرک
ــی » اســت کــه ایــن  ــه ســوم، »شــک گرای ــا کمــی سنجید)ســاتین،1976ص261(. نظری و / ی
ادعــا را مطــرح می ســازد کــه )1( شــیء ادراک شــده یــک پدیــده ذهنــی اســت کــه معنــا و 
وجــود آن بــه دریافت کننــده بســتگی دارد؛ و )2( مــا نمی توانیــم از وضعیــت و جایــگاه اشــیاء 
خارجــی و فیزیکــی اطــالع داشــته باشــیم، یعنــی ایــن کــه آیــا آن هــا همان طــور کــه از طریــق 
ــی  ــا حت ــوند، و ی ــر درک می ش ــی دیگ ــه طریق ــا ب ــی، ی ــی علم ــادی و واقع گرای ــی ع واقع گرای
اصــال درک نمی گردنــد، وجــود دارنــد یــا خیــر. بــا ایــن حــال، اگــر دانــش نیــاز بــه اتــکا بــر 
ــن  ــد. ای ــز از یــک پرســش پیچیــده فراهــم می آی هیــچ توجیهــی نداشــته باشــد، امــکان گری
ایــده  کــه دانــش یــا باورهــا نیــازی بــه توجیــه ندارنــد، تحــت عنــوان »بنیادگرایــی« شــناخته 
ــه می شــود. ــت شناســی در شــماره بعــدی پرداخت ــن موضــوع مهــم در معرف ــه ای می شــود. ب
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1-2-1- بنیادگرایی 
ــق  ــب از طری ــده اغل ــک عقی ــناختی ی ــار معرفت ش ــد، اعتب ــر ش ــال ذک ــه قب ــور ک همان ط
ــا  ــده ب ــر عقی ــود. ه ــبه می ش ــه آن - محاس ــاختار توجی ــت از آن - س ــل حمای ــب دالی تناس
ــطه  ــود، بواس ــه خ ــه نوب ــاور دوم، ب ــاد و ب ــود؛ اعتق ــه می ش ــری توجی ــده دیگ ــه عقی ــاره ب اش
ــره  ــن زنجی ــا ای ــه آی ــت ک ــن اس ــش ای ــره. پرس ــردد، و غی ــه می گ ــر توجی ــاد دیگ ــک اعتق ی
توجیهــات بــه پایــان می رســد یــا خیــر؟ آیــا منبــع اولیــه ای وجــود دارد کــه جســتجو را بــه 
پایــان برســاند؟  آیــا موضــوع  »تسلســل قهقرایــی » ایجــاد مــی شــود؟  چهــار پاســخ احتمالــی 
ــه باورهایــی منتهــی  ــه اســتدالل تسلســل قهقرایــی مطــرح اســت: )1( تسلســل قهقرایــی ب ب
می شــوند کــه خودشــان غیــر قابــل توجیــه هســتند. )2( تسلســل قهقرایــی بــی نهایــت اســت؛ 
ــه  ــاند ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــا را ب ــی م ــل قهقرای ــود. )3( تسلس ــام نمی ش ــت تم هیچوق
ــی  ــا بســتگي دارد. )4( تسلســل قهقرای ــبکه باوره ــه کل ش ــاد ب ــناختي اعتق ــار معرفت ش اعتب
بــه باورهایــی منتهــی می شــود کــه نیــازی بــه توجیــه بیشــتر ندارنــد. )کراملــی،1999ص95(
ــن  ــوان ای ــی ت ــه نمی دهند،م ــی را ارائ ــچ ارزش معرفت ــخ های )1( و )2( هی ــه پاس ــا ک از آنج
پاســخ  هــا را بخاطــر فقــدان اعتبــار معرفتــی کنــار گذاشــت. گزینــه ســوم برخــی وعده هــا را 
ــی  ــزه اصل ــارم انگی ــم پرداخــت. پاســخ چه ــه خواهی ــه در ادام ــن نظری ــه ای ــد؛ ب ــه می ده ارائ
بــرای بنیادگرایــی را ارائــه می دهــد، یعنــی تسلســل قهقرایــی بــه باورهایــی منتهــی می شــوند 
کــه توجیــه می شــوند، امــا بــه اعتقــادات دیگــر بــرای توجیــه خــود بســتگی ندارنــد. اعتقاداتــی 
کــه گفتــه می شــود بــدون اشــاره و ارجــاع بــه باورهــای دیگــر موجــه )قابــل توجیــه( هســتند، 
ــن  ــاع از ای ــی، دف ــی بنیادگرای ــه اصل ــای اساســی شــناخته می شــوند. دغدغ ــوان باوره ــه عن ب

ــد، می باشــد. ادعــا کــه باورهــای اساســی و اولیــه وجــود دارن
ــا  ــر آن ه ــه ممکــن اســت ب ــای دیگــری ک ــدان باوره ــای اساســی در فق ــه  باوره ــس، چگون پ
مبتنــی باشــند، بدســت می آورنــد؟  اولیــن و واضح تریــن منبــع توجیهــی، بنیادگرایــی دکارتــی 
ــی  ــای اساس ــه باوره ــد. کلی ــال می کن ــر را اعم ــر و لغزش ناپذی ــار انکارناپذی ــه معی ــت ک اس
بطــور انکارناپذیــری توجیــه می شــوند، بدیــن معنــی کــه آن هــا نمی تواننــد نادرســت و اشــتباه 
باشــند. مثال هــا حقایــق منطقــی یــا ریاضــی و همچنیــن حقایقــی هســتند کــه بطــور مســتقیم 

ــا درک می شــوند.  ــن م توســط ذه
ــازد،  ــر می س ــای دیگ ــی مســتقل از باوره ــا را از لحــاظ معرفت ــدی، آن ه ــن عقای ــت چنی ماهی
ــتم(.  ــس هس ــم، پ ــر می کن ــن فک ــروف »cogito, ergo sum« )م ــارت مع ــال، عب ــوان مث ــه عن ب
ــاور، وجــود وی را تأییــد می کنــد.  ــه وجــود یــک ب بنابرایــن، اعمــال شــک و تردیــد نســبت ب
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چنیــن باورهــای درون گرایانــه ای ممکــن اســت بــا یــک بــاور ادراکی ســازگار باشــد. مــوردی که 
باورهــای خــود بســنده ی ذهنــی را طــرح مــی کنــد می توانــد اشــتباه باشــد، امــا مــورد مثــال 
ریاضیــات نمی توانــد اشــتباه باشــد. ایــن بــدان دلیــل اســت کــه مســایلی همچــون ریاضیــات 
مســتقیم، فــوری و خــود توجیــه اســت، در حالــی کــه باورهــای ادراکــی غیرمســتقیمند و خــود 
ــان ادراک و درک و تفســیر آن، یــک »شــکاف بینابینــی« وجــود  ــرا می ــه نمی باشــند؛ زی توجی
ــاور و موضــوع  ــان خــود ب ــاور درون گرایانه،)شــهودی( هیــچ شــکافی می دارد. در مــورد یــک ب

عقیــده و بــاور وجــود نــدارد.)ام مارتیــن،1394ص58(
بــرای ایــن پژوهــش ذکــر همیــن مســاله کافــی اســت کــه بــه نظــر می رســد در مجمــوع، موضع 
ــه مــا امــکان می دهــد نتایجــی  ــه تنهایــی ب ــه دیدگاهــی منتهــی شــود کــه ب بنیادگرایــی ، ب
اســتنتاجی در مــورد دنیــای بیرونــی را بدســت آوریــم و بــه دانــش لغزش ناپذیــر برســیم، بــه 
شــرطی کــه روش شــک دکارت بطــور دقیــق بــکار گرفتــه شــود. نتیجه گیري هــای اســتنتاجی 
ــوند. ــناخته مي ش ــي« ش ــر اساس ــاي غی ــوان »باوره ــت عن ــي، تح ــای اساس ــه از باوره برگرفت
)کراملی،1999صــص97,98( ایــن باورهــاي غیــر اساســي نیــز بطــور قابــل مالحظــه اي قابــل 

ــر( حاصــل می شــوند. ــا از باورهــای اساســي )لغزش ناپذی ــرا آن ه ــه هســتند، زی توجی
ــروزی،  ــان ام ــر بنیادگرای ــن، اکث ــی دشــوار اســت؛ بنابرای ــی دکارت توقعــات دقیــق از بنیادگرای
ــون   ــا اکن ــد. آن ه ــت می کنن ــر( حمای ــل لغزش ناپذی ــه )در مقاب ــای توجی ــکال جایزالخط از اش
ــاور  ــه عنــوان ب ــه مســتقیم )»مــن فکــر می کنــم«( را ب باورهایــی غیــر از باورهــای درون گرایان
ــاور ادراکــی  ــاور غیــر معمــول غیرمســتقیم می توانــد یــک ب ــد. یــک ب هــای اساســی می پذیرن
باشــد. بــه عنــوان مثــال، یــک بــاور غیرمســتقیم ادراکــی ماننــد »مــن یــک خانــه خاکســتری 
را می بینــم« را در نظــر بگیریــد. ایــن بــاور ادراکــی همان طــور کــه قبــال اشــاره شــد، در ایــن 
امــر غیــر مســتقیم اســت کــه یــک شــکاف میانــی بیــن ادراک و درک یــا تفســیر آن توســط 
ذهــن وجــود دارد، در حالــی کــه باورهــای درون گرایــی ماننــد »مــن فکــر می کنــم«، مســتقیم، 
فــوری و خــود توجیــه هســتند. ایــن در واقــع چرخــش معرفتــی از ادراکات تصــوری و ذاتــی بــه 

ادراکات حســی و تصدیقــی اســت.
در ایــن روش اصالحــی، بنیادگرایــان باورهــای ادراکــی را بــه عنــوان پایه هــای اصلــی 
ــت  ــی ماهی ــی، یعن ــای ادراک ــودن باوره ــا ب ــا جایزالخط ــال، آن ه ــن ح ــد. در عی پذیرفته ان
ــم  ــتباه کن ــم اش ــن می توان ــد.)دور،2013ص29( م ــا، را می پذیرن ــودن آن ه ــوع ب ــل الوق محتم
کــه یــک خانــه خاکســتری را می بینــم، زیــرا نــور ضعیــف اســت و خانــه واقعــا ســفید اســت و 

ــت. ــار اس ــع انب ــه، در واق ــی ک ــت در صورت ــه اس ــک خان ــم ی ــر می کن ــن فک ــا م ی
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ــاد و  ــرد اصالحــی، اعتق ــه تحــت رویک ــوان پای ــه عن ــرا ب ــر درون گ ــاور غی ــری از ب ــه دیگ نمون
بــاور مبتنــی بــر حافظــه خواهــد بــود. هــر دو بــاور ادراکــی و بــاور مبتنــی بــر تجربــه حافظــه، 
ــاور اساســی  ــا یــک ب بــه عنــوان جایــز الخطــا پذیرفتــه می شــوند، و بنابرایــن ممکــن اســت ب
ــورد اســتفاده  ــارت تعریفــي م ــد. عب ــر اساســی دیگــر اصــالح گردن ــاور غی ــک ب ــا ی دیگــر و ی
ــی،  ــی دکارت ــر اساســی تحــت بنیادگرای ــای اساســي و غی ــان باوره ــف رابطــه می ــراي توصی ب
همان طــور کــه قبــال ذکــر شــد، اســتنتاجی اســت؛ در حالــی کــه عبــارت تعریفــی، کــه رابطــه 
میــان باورهــای اساســی و غیــر اساســی را تحــت بنیادگرایــی جایــز الخطــا توصیــف می کنــد، 

اســتقرایی اســت. 
ــک  ــاوت در ی ــان تف ــر از بی ــن اصطالحــات اهمیتــی فرات ــه نظــر نمی رســد کــه ای اگــر چــه ب
مفهــوم رســمی )یعنــی تعریفــی( داشــته باشــد، مهــم ایــن اســت کــه در بنیادگرایــی اصالحــی، 
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــای اساس ــوان باوره ــه عن ــوز ب ــه هن ــای حافظ ــی و باوره ــای ادراک باوره

ــادات دیگــر وابســته نیســتند. ــه اعتق ــه خــود ب ــرای توجی می شــوند، چــرا کــه آن هــا ب
بنیادگرایــی دکارتــی و بنیادگرایــی جایــز الخطــا چهــار نــوع اعتقــاد و بــاور اساســی را شناســایی 
ــای  ــه، و باوره ــای حافظ ــی، باوره ــای ادراک ــهودی، باوره ــای ش ــادات و باوره ــد. اعتق می کنن
ــه لحــاظ معرفتــی  ــه دلیــل و برهــان وابســته هســتند و ب قیاســی. ایــن چهــار دســته تنهــا ب
مســتقل از باورهــای دیگــر هســتند. نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه حمایت هــای توجیهــی بــرای 
باورهــای اساســی ضــروری نیســتند. ایــن دو مســئله اســتقالل معرفتــی و ضــرورت توجیــه بــه 
معنــای ارجــاع بــه باورهــا هســتند؛ بطــور خــاص، باورهــای اساســی مســتقل از باورهــای دیگــر 

هســتند، آن هــا بــرای توجیــه شــدن نیــازی بــه ارجــاع بــه باورهــای دیگــر ندارنــد.
بــا ایــن حــال، ایــن دکترین هــا نیــاز بــه اطالعــات یــا تجربــه بــرای ایجــاد  باورهــای اساســی را 
انــکار نمی کننــد. بــه بیــان دیگــر، موضــع بنیادگرایــان بــه ســادگی ایــن اســت کــه اگــر امیــد 
بدســت آوردن دانــش وجــود داشــته باشــد، بایــد چنــد ورودی  حســی از دنیــای فیزیکــی بــه 
فرآیندهــای ذهنــی مــا وجــود داشــته باشــد. بنابرایــن، وضعیــت شــناختی مبتنــی بــر تجربــه 

ــه باورهــای اساســی منجــر می شــود.)لرر،1996ص26( اســت کــه ب
در نهایــت، شــک و تردیدهایــی در مــورد لغــزش ناپذیــری خــود مــا، برخــی از بنیادگرایــان را 
وادار بــه پذیــرش احتمــال اعتقــادات اساســی نادرســت کــرده اســت. ایــن شــکل بنیادگرایــی 
اصالحــی باورهــای ادراکــی و همچنیــن اعتقــادات حافظــه را بــر خــالف بنیادگرایــی دکارتــی، 
کــه تنهــا باورهــای درونگرایانــه را پذیرفتــه و بــر لغــزش ناپذیــری آن هــا تاکیــد می کنــد، بــه 

عنــوان باورهــای پایــه کــه ممکــن اســت نادرســت باشــد را می پذیــرد.
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در نتیجــه، بــا بازگشــت بــه لــزوم لغــزش ناپذیــری دکارتــی، طبعــا باید موضعــی نســبتا خصمانه 
ــوان روشــی را  ــدارد« اتخــاذ نمــود. می ت ــی ن ــچ اثبات ــه هی ــاز ب ــش نی ــارت »دان ــه عب نســبت ب
پذیرفــت کــه کمتــر اخالقــی و عملگرایانه تــر از آن چیــزی اســت کــه دکارت پذیرفتــه اســت، 
یعنــی ایــن  کــه هــر شــیوه ای کــه باورهــای قابــل اعتمــاد را )در مقایســه بــا باورهــای غلــط و 

جایــز الخطــا( ارائــه می کنــد، بایــد قابــل قبــول باشــد. 
ــک روش  ــه ی ــی هســتیم ک ــن معن ــی، بدی ــان کل ــت اطمین ــال قابلی ــه دنب ــا ب ــا، تنه در اینج
همیشــه قابــل اعتمــاد اســت. تحــت ایــن رویکــرد، احتمــال خطــا نــه تنهــا پذیرفتــه می شــود، 
بلکــه حتــی در صورتــی قابــل قبــول اســت کــه روش مــورد نظــر تضمیــن نمایــد کــه حاشــیه 
خطــا در حــد مجــاز نگــه داشــته می شــود. حــال چگونــه مــی تــوان ایــن حاشــیه ی خطــا را 
در نظــر بگیریــم؟ یــک پاســخ می توانــد ایــن باشــد کــه روش مــورد نظــر اعتقــادات و باورهایــی 

را ایجــاد می کنــد کــه بــا باورهــای دیگــر هماهنــگ یــا ســازگارند. 
ــت  ــی )قابلی ــی »اعتبارگرای ــنتی، یعن ــی س ــوم معرفت شناس ــش دو مفه ــن پژوه ــه ای در ادام
ــه  ــا همبســتگی توجیــه« را بررســی مــی کنــد کــه هــر دو ب ــه ارتبــاط ی اطمینــان(« و »نظری
ــری  ــا لغــزش ناپذی ــد کــه قطعیــت ی ــا می کنن ــد و ادع ــکال پاســخ می دهن ــی رادی شــک گرای

ــرر،1396ص154( ــش نیســت. )ل پیــش شــرط دان

2-2-1 اعتبارگرایی 
اعتبــار گرایــی نخســتین پاســخی اســت که به شــک گرایــی دکارتی داده می شــود. چهــار عنصر 
در اعتبارگرایــی نســبت بــه اهــداف پژوهــش از اهمیــت خاصــی برخوردارنــد. اول ایــن کــه، یــک 
اعتقــاد، از لحــاظ معرفتــی، در صورتــی تضمیــن می گــردد کــه بــا روش یــا روش هایــی بدســت 
آیــد کــه ایجــاد کننــده ی صــدق باشــد . هنگامــی کــه ایــن شــرایط بــرآورده شــود، روش مــورد 
نظــر قابــل اعتمــاد اســت. دوم ایــن کــه، احتمــال پذیــرش آزادانــه خطــا در فراینــد ایجــاد بــاور 
بــه صــورت ضمنــی ملحــوظ اســت. عنصــر ســوم ایــن اســت کــه برخــی باورهــا خــود توجیــه 
هســتند و بــرای توجیــه بــه باورهــای دیگــر وابســته نیســتند؛ زیــرا آن هــا مســتقیما و بالفاصلــه 
ــه عنــوان باورهــای اساســی  ــات ب ــه مــا اســتوار هســتند. این هــا بعضــی اوق ــه آگاهان ــر تجرب ب
شــناخته می شــوند. اعتقــادات پایــه قابــل اعتمــاد هســتند، زیــرا »آن هــا از طریــق فرآیندهایــی 
ــارم، و در  ــن،1997ص69( چه ــند«. )لندزم ــدق می باش ــال ص ــه دنب ــه ب ــد ک ــت می آین بدس
نهایــت، برخــی باورهــا قابــل اعتمــاد هســتند، زیــرا بــر اســاس عقایــد دیگــر یاتجــارب گذشــته 

می باشــند. ایــن عنصرتحــت عنــوان فرآینــد اســتقرا و قیــاس شــناخته می شــود.
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در یــک ســطح، مــا بطــور مســتقیم احســاس می کنیــم کــه پیشــرفت انســان در جهــان فیزیکی، 
جهــان طبیعــی، جهــان شــناختی و غیــره از طریــق یــک ســری تجربیــات آزمایشــی و تجربــی 
)آزمــون و خطــا( بــوده اســت. مطمئنــا انســان  همــه ی اقســام دانــش- از ســاختن پناهگاه هــا 
تــا درمــان ســردرد، تــا فــرود آوردن فضاپیمــا بــر روی مریــخ - را از طریــق یادگیــری از تجربــه و 
اســتقرای گذشــته و بــدون چنیــن محدودیت هایــی بــه عنــوان غیــر ممکــن بــودن اشــتباه بــه 
عنــوان پیــش نیــاز دانــش، بدســت آورده اســت. اگــر ایــن تردیــد بــه دلیل وحشــتی ایجاد شــده 
اســت کــه بــدون اســتاندارد لغزش ناپذیــری، فــرد قــادر بــه ارزیابــی وضعیــت معرفت شــناختی 
باورهــای مــا نیســت، پیشــرفت آشــکار انســان نشــان می دهــد کــه شــک گرایی نتوانســته اســت 
ــه کنــد. ایــن  ــرای پذیــرش اســتاندارد یقیــن و قطعیــت ارائ دلیــل قانــع کننــده و  معقولــی ب
موضــوع نشــان می دهــد کــه پیشــرفت مســتلزم آن نیســت کــه هــر گونــه توضیــح جایگزینــی 
ــد.  رد شــود ، بلکــه تنهــا کافــی اســت کــه برخــی از گزینه هــای جایگزیــن غیرمحتمــل گردن
ــرده اســت  ــی ایجــاد ک ــا و زمینه های ــا وجــود روش ه ــن پیشــرفتی را ب ــع، انســان چنی در واق
ــر  ــی امکان پذی ــز معرفت ــد تمای ــاد فراین ــا در ایج ــل اســت. این ه ــا در آن محتم ــه ورود خط ک
هســتند.)فیومرتن،1393ص153( در واقــع، آن هــا چیــزی بیــش از تنهــا رد اعتقــادات و باورهای 
ــد.  ــر حــدس، خرافــات و ســایر شــیوه ها و مفاهیــم معرفت شــناختی را امــکان داده ان مبتنــی ب
ــناخته  ــتقرا ش ــوان اس ــت عن ــناختی تح ــای معرفت ش ــی زمینه ه ــز در برخ ــِد تمای ــن فراین ای
ــاس  ــه براس ــی ک ــری خاص ــه نتیجه گی ــد ک ــان می ده ــه نش ــتدالل ک ــی اس ــوند - نوع می ش

تجربــه گذشــته اســت، احتمــاال درســت می باشــد. )استراســون،1959ص256(
بایــد تصریــح شــود کــه ایــن رویکــرد قطعــا بــا هــر دو مــورد پراگماتیســم وجــودی دکارت و 
هیــوم ناســازگار اســت ؛  ایــن نکتــه بایــد مــورد تاکیــد قــرار گیــرد کــه هیــچ یــک از آن هــا از 
ــکال دکارت در  ــد رادی ــرای دانــش پشــتیبانی نمی کننــد. تردی ــه عنــوان وســیله ای ب اســتقرا ب
ــه در  ــه ک ــوم، همان گون ــد. اســتدالل هی ــکار می کن ــار اســتقرا را ان ــای خــارج، اعتب ــورد دنی م
مقالــه »تردیدهــای شــکاکانه« خــود تصریــح مــی کنــد، اساســا ایــن اســت کــه نتیجه گیری هــای 
ــرد  ــل و خ ــق دلی ــا را از طری ــوان آن ه ــه نمی ت ــتند ک ــی هس ــتنتاج های« صرف ــی، »اس انتزاع

مــورد پشــتیبانی قــرار داد. )هیــوم،1395ص39-32(
ــا  ــد. آن ه ــری را فراهــم نمای ــد فرصت هــای یادگی روشــن اســت کــه تجــارب گذشــته می توان
بــه عنــوان راهنماهــای معرفتــی بــکار می رونــد، هرچنــد کــه احتمــال خطــا وجــود دارد. اگــر 
مــا شــرایطی کــه یکســان نیســتند، را بــا هــم مقایســه کنیــم، حقیقتــا بایــد بــه نتایــج اشــتباهی 
برســیم. چطــور آگاهــی می یابیــم کــه چــه شــرایطی »یکســان« هســتند؟ مــا می توانیــم تنهــا 
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پــس از ایــن کــه ابتــدا هــدف معرفتــی خــود را درک کردیــم، - کــه قابلیــت اطمینــان کلــی 
اســت - بــه ایــن پرســش پاســخ دهیــم. ایــن بــدان معنــی اســت کــه اینگونــه نیســت کــه  مــا 
یــک نتیجــه اســتنتاجی را تنهــا از یــک رویــداد جداگانــه بدســت  آوریــم و ســپس کاربــرد آن 
ــت  ــابه  را بدس ــع مش ــی وقای ــی از چندگانگ ــا نتیجه گیری های ــه، م ــم. بلک ــم می دهی را تعمی
ــه  ــای بی طرفان ــق معیاره ــی و از طری ــورت تصادف ــوادث بص ــه ای از ح ــر مجموع ــم. ه می آوری
انتخــاب می شــوند، بطــوری کــه حــوادث و رویدادهــا نمونــه ای بــه عنــوان نماینــده را تشــکیل 
می دهند.)لندزمــن،1997ص141( مــا تنهــا از طریــق مقایســه ها و حتــی اشــتباهات تکــراری 
ــا  ــه م ــه، خــود ب ــا تجرب ــا روش قیاســی می رســیم. تنه ــی ب ــان کل ــه مفهــوم قابلیــت اطمین ب
در طــول زمــان خواهــد آموخــت کــه کــدام مــوارد مشــابه هــم هســتند؛ هیــچ اصــول قیاســی 
بــرای شناســایی مــوارد مشــابه وجــود نــدارد. بــا ایــن حــال، جهــان ممکــن اســت نســبتا پایــدار 
باشــد، و اگــر چنیــن باشــد، اســتقرای آن قابــل اعتمــاد و حقیقــت خواهــد بــود. در آن صــورت، 
اعتقــادات و باورهایــی کــه مــا شــکل می دهیــم، تضمیــن می گردنــد. ممکــن اســت بعضــی از 
جنبه هــای در جهــان وجــود داشــته باشــند کــه آنقــدر پایــدار هســتند کــه اســتقراهای مــا را  
کامــال قابــل اعتمــاد کننــد، و نــه تنهــا عقیــده و نظــر احتمالــی، بلکــه دانــش را بــه مــا ارائــه 
ــر  ــی ب ــای مبتن ــادات و باوره ــه اعتق ــد ک ــا نشــان می ده ــن اســتدالل ه ــد. در نتیجــه ای  دهن
اســتقرا و قیــاس از لحــاظ معرفتــی قابــل تضمیــن اســت. در بهتریــن حالــت، شــک و تردیــد 
ــد نشــان دهــد کــه مــا نمی توانیــم تضمیــن توجیــه آنهــا را اثبــات کنیــم. همان طــور  می توان
ــا  ــه م ــت ک ــن واقعی ــی، ای ــای خارج ــا دنی ــه ب ــا در رابط ــی م ــای ادراک ــورد باوره ــه در م ک
ــن  ــا تضمی ــه آن ه ــد ک ــان نمی ده ــم ، نش ــات کنی ــا را اثب ــودن باوره ــی ب ــم حقیق نمی توانی
ــا  ــی م ــه اثبــات موضــع اصلــی خــود ؛ یعنــی ناتوان ــادر ب ــن، شــک گرایی ق ــد. بنابرای نمی گردن
ــاور هــای معرفــت  ــاری اســتقرا و نقــش آن در تعییــن ب ــی اعتب ــر ب ــی مبنــی ب ــه  دلیل از ارائ
ــر ایــن، مــا هیــچ دلیلــی نداریــم کــه  قابلیــت اعتمــاد  شــناختی مــا، نخواهــد بــود.  عــالوه ب
شــک گرایــی و اعتبــار گرایــی را ترجیــح دهیــم، در حالــی کــه دالیــل اســتقرایی زیــادی بــرای 
فــرض ایــن کــه اعتبــار گرایــی قابــل اطمینــان اســت، در دســت داریــم. حتــی اگــر ذهــن مــا 
قاعــده اســتاندارد را بــه عنــوان بخشــی از برنامــه درونــی خــود داشــته باشــد، اســتفاده از آن 
ــه  ــا ب ــی اســت، و همان طــور کــه هیــوم فکــر می کنــد، م یــک موضــوع عرفــی و عــادت درون

ــه نمی کنیم.)لندزمــن،1997ص143( ــر آن تکی ــی موجــه ب ــدون دلیل هیــچ وجــه ب
ــه  ــد، چگون ــان باش ــت اطمین ــه قابلی ــد، بلک ــت نباش ــن و قطعی ــا یقی ــی م ــدف معرفت ــر ه اگ
ــل در جهــت درســت  ــا حداق ــم و آگاه می شــویم کــه پرســش هــا و پژوهــش هــای م می دانی
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هدایــت می شــوند؟ یــک پاســخ، همان طــور کــه گفتــه شــد، زمــان اســت. نظریه هــا در طــول 
ــا  ــد و ب ــدا می کنن ــل پی ــا تکام ــع آوری داده ه ــد جم ــای جدی ــور روش ه ــا ظه ــراه ب ــان هم زم
آن هــا داده هــای جدیــد تولیــد می شــوند. ایــن بویــژه در حــوزه علــوم طبیعــی آشــکار اســت. 
همان طــور مثــال، مکانیــک کوانتومــی و نظریــه نســبیت اینشــتین، جایگزیــن مبانــی فیزیــک 
ــی  ــن کیهان شناس ــن، ای ــان نیوت ــد. در زم ــن ش ــدی نیوت ــه بع ــان س ــوم جه ــر مفه ــی ب مبتن
ــر اســاس یافتــه هــا  مســتلزم مجموعــه ای خــاص از الزامــات هستی شناســی پذیرفتــه شــده ب
ــود -  ــر ب ــود. پیــش از نیوتــن، نظریه هایــی در مــورد جهــان وجــود داشــت کــه حتــی خام ت ب
بــه عنــوان مثــال، نظریــه چهــار عنصــر مطــرح شــده توســط فیلســوفان یونانــی یونــان باســتان. 
امــا واقع گرایــی علمــی بــه عنــوان دانشــی کــه  هدفــش معرفــت دنیــای خارجــی اســت بــر ایــن 
فــرض اســتوار اســت کــه اعتبارگرایــی مســتقل از حــواس اســت. همان طــور کــه اعتبارگرایــی 
ــه مــا نشــان می دهــد  ــه عقایــد پیچیده تــر جهــان حرکــت می دهــد، ب مــا را از عقایــد خــام ب
کــه ادراکات شــهودی  قــادر بــه ارائــه یــک پایــه هستی شــناختی قابــل اعتمــاد بــرای تــالش 

ــخ بشــری می باشــد. ــی خاصــی از تاری جهــت درک جهــان در دوره هــای زمان
ــورت  ــداری را بص ــاِن پدی ــد، جه ــک گرایی را رد می کن ــی، ش ــی علم ــه، واقعگرای ــور خالص بط
ــون  ــای آن مص ــه نظریه ه ــد ک ــان می ده ــد، و نش ــاهده می کن ــان مش ــن انس ــتقل از ذه مس
از خطــا نیســتند، بلکــه احتمــاال درســت هســتند و ادعــا می کنــد کــه نظریه هــای مخــدوش 
وتحریــف شــده توســط تجربــه منجــر بــه تئوری هــای پیشــرفته ای می شــوند کــه بــه حقیقــت 
ــتند. ــرو هس ــی و پیش ــی خوداصالح ــات علم ــه تحقیق ــورد ک ــن م ــن ای ــد همچنی نزدیک ترن

)دور،2013ص9(
حــال بحــث اصلــی ارتبــاط واقــع گرایــی علمــی بــا علــوم اجتماعــی اســت؟ ایــن موضــوع در 
ــای  ــا نظریه ه ــه آی ــید ک ــد پرس ــن خواه ــن مت ــرد: ای ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــر م ــواد زی م
ــوم تجربی«تدریجــی«  ــد عل ــا چــه حــد مانن ــون و جامعــه، در پروســه ی تاریخــی خــود، ت قان
هســتند؛ چــه ادعایــی در مــورد صــدق گــزاره هــای خــود دارنــد؛ ایــن کــه آیــا و تــا چــه حــد 
ــود دارد؛  ــاس وج ــی حس ــتقل از آگاه ــناختی مس ــای جامعه ش ــوم، پدیده ه ــن عل ــر ای از منظ
و ایــن کــه آیــا مــا درک درســتی از قانــون، فرهنــگ، و جامعــه داریــم و بــه چــه میــزان ایــن 

باورهــا قابــل اعتمــاد هســتند.
ــوان  ــه عن ــود؛ ب ــی ش ــلیم م ــل س ــه درک عق ــیاری ب ــارات بس ــم اش ــفه ی عل ــا در فلس اساس
ــدون  ــش ب ــی، دان ــای ادراک ــه حســی، آگاهــی حســی، قضاوت ه ــال، اصــول قیاســی، تجرب مث
اثبــات و غیــره. این هــا همــه بــا توجــه بــه زمینــه هــای متفــاوت، تفاوت هــای معنایــی جزئــی 
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ــا هــم دارنــد، امــا در نهایــت، تمــام آن هــا مفهــوم باورهــا در مــورد جهــان را کــه از طریــق  ب
ــر  ــاختار دیگ ــک س ــه  ی ــانند.)چارلمز،1390ص48( در ادام ــوند، می رس ــه می ش ــهود توجی ش
توجیــه معرفــی مــی شــود کــه دارای یــک جــزء حســی واضــح اســت، امــا تاثیــر گســترده ای 
در معرفت شناســی دارد. ایــن روش جایگزیــن توجیــه تحــت عنــوان نظریــه انســجام شــناخته 

می شــود.

3-2-1- نظریه انسجام توجیه 
ــی  ــی در صورت ــاور از لحــاظ معرفت ــک ب ــه ی ــد ک ــی کن ــه اســتدالل م ــه انســجام اینگون نظری
تضمیــن می گــردد کــه بــا باورهــای دیگــر دارنــده ی آن اعتقــاد هماهنــگ و منســجم باشــد.

)لــرر،1396ص296( در اینجــا بــا مجموعــه ای از شــبکه های اعتقــادی پیوســته بــه هــم ســروکار 
داریــم. بنابرایــن، هیــچ  بــاوری وجــود نــدارد کــه بــه لحــاظ معرفتــی پیــش از باورهــای دیگــر 

وجــود داشــته باشــد. بــه دیگــر ســخن، هیــچ بــاور اساســی وجــود نــدارد.
عنصــر شــخصی نظریــه انســجام ایــن اســت کــه مــا بطــور طبیعــی )یعنــی بطــور ذاتــی( تمایــل 
داریــم اعتمــاد و بــاور بیشــتری نســبت بــه باورهایــی کــه بــا یکدیگــر همخوانــی دارنــد، داشــته 
باشــیم. بدیهــی اســت اعتقــادات متضــاد، اعتبــار معرفتــی چندانــی نــدارد . تنهــا زمانــی کــه 
ــت  ــم اهمی ــا می توانی ــد، م ــل می کنن ــر کام ــدن تصوی ــه دی ــادر ب ــا را ق ــای همبســته م باوره
ــناختی  ــر معرفت ش ــالن »از نظ ــه عام ــا ب ــب، م ــن ترتی ــم. بدی ــاص را درک کنی ــای خ باوره
مســئول« در رســیدن بــه حقیقــت تبدیــل می شــویم. زمانــی کــه مــا ارتباطــات متقابــل میــان 
اعتقــادات و باورهــا را  می شناســیم، ممکــن اســت بطــور توجیه پذیــری فکــر کنیــم کــه ایــن 

باورهــا احتمــاال درســت هســتند.
ــژور  و کیــت لــرر  دو قرائــت مختلــف از انســجام گرایی را ارائــه می کننــد. از  لورانــس بُن
ــژور، انســجام بطــور جامــع اندازه گیــری می شــود – مجموعــه ای از باورهــا از طریــق  منظــر بُن
گســتره ای توجیــه می گــردد کــه همــه آن هــا »آویــزان یکدیگرند«!)بنــژور،1985ص8( از 
ســوی دیگــر، از نظــر لــرر، توجیــه از  انســجام  باورهــا بــا حداقــل برخــی از باورهــای فــردی 
ــه  ــط ب ــای مرتب ــژور، باوره ــع بُن ــرد جام ــاس رویک ــر اس ــرر،1396ص268( ب بدســت می آید)ل
ــه  ــده اند ک ــف ش ــن توصی ــا چنی ــتند. آن ه ــی هس ــتقرایی و قیاس ــط اس ــکل از رواب ــم متش ه
ــم  ــه ه ــط ب ــته مرتب ــور پیوس ــازگار و بط ــر س ــا یکدیگ ــی ب ــی و احتماالت ــاظ منطق ــه لح »ب
ــد  ــورد تأیی ــی م ــی زمان ــاور را بصــورت معرفت ــک ب ــژور ی هســتند«.)ویلیامز،1991ص176( بُن
ــن  ــه ای ــن ک ــه ای ــردن ب ــر ک ــرای فک ــی ب ــاور دارای دالیل ــده ی آن ب ــه دارن ــد ک ــرار می ده ق
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بــاور احتمــاال درســت اســت، دارد. دالیــل یــک بــاور ، باورهــای دیگــر باورمنــد هســتند. از نظــر 
ــه ای از  ــه مجموع ــم ک ــی بپذیری ــا در صورت ــاور را تنه ــک ب معرفت شــناختی، ممکــن اســت ی
باورهــای دیگــر داشــته باشــیم کــه بطــور محتمــل از حقیقــت بــاور پذیرفتــه شــده در رابطــه 

ــی، پشــتیبانی کننــد. ــا سیســتم اعتقــادات بطــور کل ب
ــبی در  ــی و نس ــای تطبیق ــرر، قضاوت ه ــی ل ــرد ارتباط ــز رویک ــم متمای ــر، عالئ ــوی دیگ از س
ــه همــه( می باشــند.  ــا برخــی باورهــای دیگــر )امــا ن ــا پذیــرش باورهــا در مقایســه ب رابطــه ب
ــه هایی  ــن مقایس ــو چنی ــی در پرت ــای منطق ــه قضاوت ه ــرد ک ــم می گی ــاور تصمی ــده ی ب دارن

ــن اصــل معقولیــت تطبیقــی اســت.)لرر،1996ص45( ایجــاد شــوند. ای
توجــه داشــته باشــید کــه هــم بُنــژور و هــم لــرر فــرض می کننــد کــه دارنــده ی بــاور درکــی 
کلــی از باورهــای خــود دارد؛ تنهــا بخاطــر ایــن کــه وی می توانــد قضاوت هــای معرفتــی ارائــه 
ــه  ــد دارد ک ــده« تاکی ــه ش ــش  پذیرفت ــرض از پی ــر »ف ــت و ب ــح اس ــال صری ــژور کام ــد. بُن ده
ــت، دارد.  ــد اس ــه وی معتق ــی از آنچ ــی عموم ــه درک ــروض دارد ک ــد مف ــاور بای ــده ی ب دارن
ــه ای،  ــای مقایس ــه در قضاوت ه ــد ک ــاد می کن ــابهی را ایج ــرض مش ــرر ف ــرر،1996ص51( ل )ل

ــاد اســت. ــل اعتم ــاب قاب ــک ارزی ــه وی ی ــرد ک ــاد می پذی ــده ی ا عتق دارن
ــای  ــک از دیدگاه ه ــچ ی ــه هی ــت ک ــن اس ــد، ای ــم می باش ــا مه ــه اساس ــود، آنچ ــن وج ــا ای ب
هماهنگــی و انســجام بــر خطــا ناپذیــری تأکیــد ندارنــد. در واقــع،  باورهــای بــه هــم پیوســته 
بُنــژور تنهــا بصــورت احتماالتــی و اســتنباطی بــه هــم پیوســته هســتند، در حالــی کــه مفهــوم 
ــی  ــه وی ارزیاب ــرد ک ــل می پذی ــه عام ــردد ک ــک می گ ــا نزدی ــن ادع ــه ای ــا ب ــرر تنه ــاد ل اعتم
قابــل اعتمــاد اســت. در حقیقــت، مفهــوم انســجام بیانگــر نرمــی، انعطاف پذیــری، و بــاز بــودن 
خوداصالحــی  اســت، چــرا کــه  باورهــای قدیمــی از طریــق  باورهــای جدیــد دگرگــون مــی 
شــوند. اگــر چــه انعطاف پذیــری در ایجــاد اصالحــات معرفتــی وجــود دارد، همچنیــن برخــی 
از بررســی های موجــود وجــود دارد، زیــرا »هماهنگــی و انســجام« برخــی محدودیت هــای ذاتــی 
را بــر گســترش باورهــا قــرار می دهــد، بدیــن معنــا کــه باورهــای جدیــد تنهــا بــه انــدازه ای کــه 

ــد. ــد، مــورد پذیــرش قــرار می گیرن ــا  باورهــای دیگــر ارتبــاط دارن ب
ــزان  ــه می ــه، ب ــجام توجی ــه انس ــه نظری ــت ک ــن اس ــا ای ــن محدودیت ه ــی ای ــکال احتمال اش
قابــل توجهــی ســخت و محافظه کارانــه اســت. از ســوی دیگــر، ممکــن اســت گفتــه شــود کــه 
بیــش از حــد لیبــرال اســت، بدیــن معنــا کــه بطــور بالقــوه هــر گونــه عقایــدی را کــه عامــل بــا 
باورهــای پیشــین خــود، از جملــه باورهــای غیردقیــق، نادرســت یــا خرافــات، ســازگار در نظــر 
ــچ  ــه هی ــد ک ــت اشــاره نمای ــن واقعی ــه ای ــد ب ــن می توان ــد همچنی ــرد. منتق ــرد، می پذی می گی
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محدودیــت  خارجــی در توجیــه اعتقــادات وجــود نــدارد. 
ــای  ــوق و پیامده ــی حق ــه معرفت شناس ــجام توجی ــه انس ــه نظری ــش رابط ــه ی پژوه در ادام
ــه عنــوان مثــال، در مــورد  اجتماعــی و فرهنگــی آن را مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت. ب
مطالبــات و ادعاهــای متقابــل از جملــه محافظــه کاری، لیبرالیســم و انزواطلبی بیــش ازحد حقوق 
چــه واکنشــی نشــان مــی دهد؟اگــر نظریــه انســجام برلغــزش ناپذیــری دکارتــی تاکیدنداشــته 

ــه می دهــد؟ ــوق ارائ ــر قضاوت هــای معرفتــی ضعیــف درحق ــری در براب باشــد،چه تدابی
یکــی از انتقادهــای مربــوط بــه انســجام گرایی، ایــن اســت کــه هیــچ محدودیــت  خارجــی بــر 

ــد.  ــا اعمــال نمی کن ــه باوره توجی
ــا  ــد، صرف ــود دارن ــجام گرایی وج ــت انس ــه تح ــی ک ــن محدودیت های ــر، چنی ــارت دیگ ــه عب ب
ــای  ــه محدودیت ه ــه ک ــن نکت ــا ای ــه آی ــن، ممکــن اســت بپرســیم ک ــی هســتند. بنابرای داخل
ــجام گرایی،  ــد؟ انس ــی کن ــاد م ــی ایج ــت تفاوت ــند در نهای ــی باش ــا داخل ــی ی ــه خارج توجی
اگرچــه بــدون تردیــد یــک نظریــه شــخصی و درونــی اســت، یــک تعهــد مســئولیت معرفتــی 
را بــر دارنــده ی اعتقــاد تحمیــل می کنــد. اعتقــاد بــه انســجام گرایی تنهــا در صورتــی توجیــه 
می گــردد کــه دارنــده ی آن دارای دالیــل خوبــی بــرای ایــن اعتقــاد و بــاور باشــد؛ ایــن دالیــل، 

اعتقــادات پیشــین عامــل هســتند و بــا بــاور مــورد نظــر انســجام دارنــد.
ــب  ــه اســت، اغل ــوان شــرط توجی ــه عن ــه مســتلزم مســئولیت معرفت شــناختی ب ــه ای ک نظری
ــن  ــن، ممک ــردد. بنابرای ــرح می گ ــه مط ــورد توجی ــی در م ــه اخالق ــک نظری ــوان ی ــت عن تح
اســت بپرســیم کــه آیــا نظریه هــای حقوقــی و اجتماعــی کــه بایــد در مــوادی بررســی گردنــد 
ــماره  ــه در ش ــون ک ــی افالط ــه اخالق ــا نظری ــه ب ــال، در رابط ــوان مث ــه عن ــه ب ــور ک ، همان ط
ــن  ــه ای ــود ک ــا می ش ــا ادع ــر واقع ــتند. اگ ــی هس ــا اخالق ــرد، ذات ــرار می گی ــث ق ــورد بح 3 م
ــدات  ــه تعه ــع چ ــا تاب ــداران آن ه ــتند، طرف ــئول هس ــناختی مس ــر معرفت ش ــا از نظ نظریه ه

معرفتــی خاصــی هســتند؟
ــئولیت  ــی مس ــاظ معرفت ــد از لح ــا می کنن ــه ادع ــی ک ــه نظریه های ــید ک ــته باش ــه داش توج
دارنــد، متضمــن آن هســتند کــه ایــن باورهــا داوطلبانــه  باشــند.) دور،2013ص37( ایــن نکتــه 
ــئول  ــده ی مس ــه دارن ــود ک ــرض می ش ــه ف ــود دارد ک ــی وج ــجام گرایی در جای ــورد انس در م
ــاب  ــط هســتند را انتخ ــم مرتب ــا ه ــه ب ــی را ک ــته از باورهای ــناختی، آن دس ــر معرفت ش از نظ
می کننــد و آن هایــی را کــه منســجم و مرتبــط نیســتند، را نادیــده می گیرنــد. بنابرایــن، بایــد 
بررســی شــود کــه؛ تــا چــه انــدازه ماهیــت داوطلبانــه یــا غیــرارادی باورهــا در زمینــه حقــوق 
مرتبــط هســتند. اگرچــه انســجام گرایی نشــان می دهــد کــه باورهــا داوطلبانــه و ارادی هســتند، 
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ــد؛  ــاب نمای ــاد اجتن ــاور و اعتق ــد از ب ــز وجــود دارد. انســان نمی توان ــای متضــادی نی دیدگاه ه
ــیمیت  ــک ش ــه فردری ــور ک ــتند. همان ط ــر ارادی هس ــر و غی ــا اجتناب ناپذی ــن، باوره بنابرای

گفتــه اســت، مــا »گــروگان حواســمان هســتیم«.
ــه ی انســجام، مســئله  ــه، در نظری ــر داوطلبان ــا غی ــه ی ــای داوطلبان ــر از موضــوع باوره ــه غی ب
ــرح  ــرد، مط ــکل می گی ــا ش ــی م ــای ادراک ــه باوره ــه چگون ــن ک ــا ای ــه ب ــخصی در رابط مش
ــر  ــهودی، و از نظ ــتقیم، ش ــی ، مس ــه خوب ــت ب ــن اس ــادات ممک ــی از اعتق ــود. برخ می ش
شــناختی خــود بــه خــود باشــند. دیگــر مــوارد ممکــن اســت اســتنباطی یــا قیاســی باشــند. 
در هــر صــورت، گفتــه می شــود کــه اشــیائی را کــه درک می کنیــم، بطــور ســببی در تولیــد 
اعتقــادات و باورهــای ادراکــی دخیلنــد. ایــن تئــوری تحــت عنــوان نظریــه نماینــده ســببی  و 

ــرر،1396ص256( ــود.) ل ــناخته می ش ــده  ش ــی نماین ــا واقع گرای ی
در اینجــا مــی تــوان از اصطــالح »واقــع گرایــی نماینــده« در مقایســه بــا »واقــع گرایی مســتقیم«  
اســتفاده  کــرد. واقــع گرایــی مســتقیم دیدگاهــی اســت کــه زمانــی کــه مــا یــک شــی را در 
ــه  ــن شــیء همــان اســت ک ــه ای ــن ک ــه ای ــا فکــر کــردن ب ــم، ب ــادی درک می کنی شــرایط ع
بــه نظــر می رســد، توجیــه می شــود. مــورد اول دیدگاهــی اســت کــه دسترســی مــا بــه اشــیا 
غیرمســتقیم اســت و بــا داده هــای حســی درونــی تولیــد شــده یــا ناشــی از اشــیایی کــه درک 

ــردد.  ــر می گ ــم، متاث می کنی
مــا در اینجــا بــر دقتــی تمرکــز می کنیــم کــه بــا آن تجربــه حســی »معــرف« اشــیاء اســت. تــا 
ــا همــان شــیء، همان طــور کــه واقعــا  ــاور در مــورد یــک شــیء ب ــدازه ی یــک ب چــه حــد ان
هســت، مطابقــت دارد؟ در ایــن خصــوص جــان الک ســهم قابــل توجهــی داشــت، هرچنــد تفکر 
واقعــا ذهنــی در ایــن زمینــه تفکــر فیلســوفان یونانــی کالســیک، بویــژه افالطــون و ارســطو مــی 
ــوق  ــت شــناختی در حق ــات معرف ــه بررســی ســیر تاریخــی نظری ــد ب باشــد. در شــماره ی بع

اشــاره مــی شــود.

2- بررسی تاریخی نظریات
در ایــن شــماره بــا توجــه بــه مطالــب فــوق ، خالصــه ای از محتــوا و موضوعــات نظریــات معرفت 
ــا تاریخــی و دارای ترتیــب زمانــی اســت.  ــه مــی شــود. نظــم ایــن بخــش عمدت شــناختی ارائ
ــای معاصــر در  ــن وجــه بحث ه ــه بهتری ــد ب ــده می توان ــه خوانن ــن اســت ک ــرض اساســی ای ف
مــورد قانــون و معرفت شناســی را تنهــا بــا توجــه بــه تاریــخ، درک نمایــد. اظهــارات و توضیحاتی 

کــه در ادامــه می آیــد مبتنــی بــر تئــوری هایــی اســت کــه در بخــش قبــل مطــرح گردیــد.
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1-2- دوران پیشا سقراط
خردگرایــی یونــان اولیــن جنبــش وســیع روشــنفکران غــرب بــود کــه از توضیحــات و شــرح های 
گذشــته در مــورد جهــان بــر اســاس اســطوره و خرافــات منفصــل گشــت. ایــن جنبــش تــالش 
ــای  ــن روش پیامده ــد. ای ــح ده ــانی توضی ــتدالل های انس ــق اس ــان را از طری ــا جه ــرد ت ک

ــون، داشــت. ــه قان ــم و فلســفه، از جمل ــی در تمــام زمینه هــای عل معرفت
در مکتــب خردگــرای یونــان، »پیشــا ســقراطیون« بــه عنــوان پیشــگامان خردگرایــی شــناخته 
ــورد  ــد فیلســوف پیــش از ســقراط را م ــوان  تفکــر چن ــی ت ــب، م ــن ترتی ــه همی می شــوند. ب
بررســی قــرار داد. مهم تریــن آن هــا تالــس، آناکســیماندر، آناکســیمنس، هراکلیتــوس، 
ــاره متافیزیــک و  گزنفــون و پارمنیــدس هســتند. تمــام ایــن متفکــران مباحــث مهمــی را درب
معرفت شناســی بوجــود آوردنــد. در ایــن زمینــه، نظریــه پارمنیــدس در مــورد وجــود، کــه ادعــا 
ــه  ــر اندیش ــرا ب ــود، زی ــن گام  ب ــت، مهم تری ــر اس ــدون تغیی ــدی و ب ــت اب ــه واقعی ــرد ک می ک
ســقراط تأثیــر گذاشــت، کــه بــه نوبــه خــود افالطــون را تحــت تاثیــر خــود قــرار داد، کــه وی 

نیــز بــه نوبــه خــود بــر ارســطو تاثیــر گذاشــت.
بــا شــروع فلســفه بوســیله ی تالــس در ســال 625 قبــل از میــالد، تمــام ایــن متفکــران ســعی 
کردنــد تــا بــه برخــی از اصــول یــا نظریه هــای فیزیکــی دســت یابنــد کــه می توانســت توضیــح 
ــا طبیعــت(  ــه دهــد: واقعیــت چیســت؟ چــرا دنیــا )ی ــاره طبیعــت و واقعیــت ارائ واحــدی درب
ــن  ــه ای ــه پاســخ ب ــرای ارائ ــالش ب ــل توضیــح اســت؟ ت ــه قاب ــر چگون ــه اســت؟ تغیی ــن گون ای
ســواالت در مــورد دنیــای طبیعــی بــر اســاس خــرد و منطــق بــه جــای اســطوره و خرافــات، 

ــود. ــک پیشــرفت معرفت شــناختی ب خــود ی
بــا ایــن حــال، برخــی از یونانیــان اولیــه یــک جهــش معرفت شــناختی دیگــری را در پارادایــم 
عقالیــی خــود بوجــود آوردنــد. ایــن اولیــن گام در جســتجوی آگاهــی از امــور صرفــا انســانی 
ــد، »خــارج از طبیعــت«  ــل شــناخت می بودن ــت قاب ــن طبیع ــر قوانی ــود)دور،2013ص57( اگ ب
در انتظــار کشــف از طریــق ذهــن انســان بودنــد، آیــا نبایــد قوانیــن »طبیعــی« حاکــم بــر رفتــار 
انســانی و امــور انســانی وجــود داشــته باشــد؟ آیــا نمی شــد آن هــا را هــم بطــور مشــابه کشــف 
کــرد؟ اگــر فقــط یــک پاســخ متمایــز و صحیــح بــه هــر گونــه ســوال مربــوط بــه قوانیــن فیزیک 
ــده ،  ــد؟ ایــن پدی ــا ســؤاالت اخالقــی پاســخ های واحــد و درســت را نمی پذیرن وجــود دارد، آی
تلفیــق حقــوق طبیعــی بــا حقــوق اخالقــی اســت. ایــن رونــد بــا قوانیــن طبیعــت مطابــق بــا 
ــه  ــی ب ــی و اجتماع ــای اخالق ــا هنجاره ــدا ب ــاز شــد و بع ــی آغ ــی و اخالق ــای اجتماع هنجاره
ــن دیگــر اســتدالل های پیشــا  ــن مقطــع همچنی ــد. در ای ــان گردی ــوان حقــوق طبیعــی بی عن
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ــل  ــق »دلی ــه می شــود از طری ــه گفت ــی - ک ــد اخالق ــه قواع ــت دادن ب ســقراطی ، جهــت عینی
ــش  ــن پژوه ــرای ای ــن تحــوالت ب ــت. ای ــورد بحــث قرارگرف ــل کشــف اســت-  م درســت« قاب
بســیار مهــم اســت، بــه ایــن دلیــل کــه نظریه هــای اخالقــی افالطــون و ارســطو،دقیقا ایــن ادعــا 

را مطــرح می کنــد، یعنــی ایــن کــه اخــالق و بــه تبــع آن حقــوق علمــی عینــی اســت.
طبــق ســنت یونــان، بــه ایــن دلیــل کــه اخــالق و قانــون هــر دو نظم هــای هنجــاری هســتند و 
بخاطــر ایــن کــه رفتــار انســان را هــدف گرفتــه و تنظیــم می کننــد، خطــی کــه آن هــا را از هــم 
جــدا می کنــد، اغلــب و گاهــی نیــز عمــدا مبهــم اســت. بــر همیــن اســاس، ارتبــاط مســتقیمی 

میــان اخــالق و قانــون و یــا حقــوق طبیعــی ، از ایــن منظــر وجــود دارد.

2-2- دوران فلسفه یونان )سقراط ، افالطون و ارسطو(
ــش  ــات )دوران پی ــطوره و دوران خراف ــه از دوران اس ــرب ک ــام در غ ــری ع ــش فک ــن جنب اولی
ــقراطی  ــا س ــی پیش ــت، عقل گرای ــان پذیرف ــح جه ــرای توضی ــرد را ب ــد و خ ــدا ش ــفه( ج فلس
ــود؛  ــر جهــان طبیعــی / فیزیکــی متمرکــز ب ــا ب ــن تغییــر معرفت شــناختی مهــم عمدت ــود. ای ب
بــا ایــن حــال، گرایشــاتی مبنــی بــر تلفیــق قوانیــن علمــی بــا قوانیــن اخالقــی وجــود داشــت، 
ــر  ــان دهنده تغیی ــه نش ــید ک ــل رس ــکوفایی کام ــه ش ــقراطی ب ــا در دوره پساس ــن گرایش ه ای
ــه ترتیــب  ــر یافتــه، ب ــه ای و معرفت شــناختی تغیی ــی پای معرفت شــناختی اســت. ادعاهــای اصل
ــت دائمــی در  ــوان هدای ــه عن ــکار رفتــن ب ــی عینــی در راســتای ب ــود کــه قواعــد اخالق ــن ب ای
نظــم امــور انســانی وجــود دارنــد و  ایــن کــه خــرد و عقــل )اگــر بــه درســتی مــورد اســتفاده 
قــرار گیــرد( می توانــد ایــن قوانیــن را کشــف نمایــد .ایــن ادعــا دارای دو بخــش اســت، یعنــی، 
ــود  ــاص وج ــور خ ــت بط ــی و طبیع ــور کل ــت بط ــر واقعی ــی ب ــد مبتن ــادی واح ــل م ــک اص ی
ــرش هســتی  ــک نگ ــه ی ــر ن ــد و اگ ــدا کن ــن اصــل را پی ــد ای ــی می توان ــه تنهای ــل ب دارد و عق
ــر دو  ــب ه ــن ترتی ــد. بدی ــه نمای ــه را ارائ ــا یگان ــه ی ــه یکپارچ ــک نظری ــان، ی ــانه ی جه شناس
ــه  ــاب ب ــن بازت ــد. ای ــل نماین ــر متص ــه یکدیگ ــا را ب ــد دو ادع ــناختی می توانن ــیوه معرفت ش ش
ــاره  ــای اول درب ــدون ادع ــته ب ــی نمی توانس ــت شناس ــور معرف ــه تط ــد ک ــان می ده ــدت نش ش

هستی شناســی رخ دهــد.
افالطــون یکــی از قلــه هــای ســنت فلســفی غــرب اســت و مکتــب او هنــوز در تفکــر معاصــر 
نفــوذ دارد.افالطــون نوعــی فلســفه رســمی ایجــاد کــرد کــه امــروزه مــا آن رامتافیزیــک یــا علــم 
وجــود بمــا هــو وجــود می نامیــم. متافیزیــک ایــن مفهــوم را مطــرح می کنــد کــه یــک وجــود 
یــا ذات واقعــی از چیزهایــی باالتــر و فراتــر از دنیــای ظاهــری وجــود دارد کــه توســط حــوادث 
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ــداری ظاهــری  ــه، یعنــی واقعیــت دنیــای پدی و رویدادهــا درک می شــود. ایــن واقعیــت دوگان
و قابــل فهــم بــودن موجودیــت و ذات واقعــی جهــان، بخــش عمــده ای از نظریــات افالطــون را 

بــه خــود اختصــاص داده اســت.
بنابرایــن، ایــن کــه »چطــور می توانیــم بــه ماهیــت واقعــی چیزهــا پــی ببریــم؟«، یــک ســوال 
ــا ایــن حــال، چــون  مرکــزی و اساســی معرفت شناســی افالطــون اســت.)دور،2013ص142( ب
افالطــون تئــوری دانــش خــود را بــه طــور مشــخص در هیــچ اثــر مخصوصــی بیــان نمــی کنــد، 
در نتیجــه بایــد بــا خوانــدن و تجزیــه و تحلیــل بخش هــای مربوطــه از چندیــن گفتگــوی وی، 
ــم.  ــدو )Phaedo( و جمهــوری، بازســازی کنی ــو )Meno( ، فائ ــوس )Theaatatus( من ــد تئاتات مانن
ایــن بازســازی چارچوبــی ســه گانــه را ارائــه می دهــد کــه در آن بــه نظــر می رســد افالطــون 
چنیــن ســوال می کنــد )1( دانــش چیســت؟ )2( چگونــه می توانیــم دانــش را بدســت آوریــم؟ 

ــا می دانیــم چیســت؟ و )3( آنچــه م
ــه خواننــده چیــزی بیــش از ایده هــای  ــه دانــش افالطــون در ایــن چارچــوب، ب مطالعــه نظری
کلیــدی، مفاهیــم و واژگان معرفت شناســی افالطــون، ماننــد تفــاوت میــان دانــش از یــک ســو 
و ادراک، بــاور واقعــی، حافظــه، و قضــاوت از ســوی دیگــر، ارائــه می دهــد. ایــن بحــث مفصــل، 
ــی را  ــه ســه پرســش اصل محتــوای مــادی روش شناســی افالطــون و همچنیــن پاســخ هایش ب
ارائــه می دهــد. پاســخ های افالطــون بــه منظــور نشــان دادن ایــن اســت کــه تمــام رویکردهــا 
ــر دنیــای پدیــده ای اشــیاء و  در مــورد ســوال اول )دانــش چیســت؟( در صورتــی کــه آن هــا ب
ظواهــر حســاس متمرکــز شــوند، محکــوم بــه شکســت هســتند. بــه عبــارت دیگــر، ادعــای وی 
ایــن اســت کــه دانــش بــه ایــن عنــوان نمی توانــد در هــر مــدل تجربــی از واقعیــت قــرار گیــرد.

پــس، کجــا می توانــد قــرار گیــرد؟ پاســخ افالطــون ایــن اســت کــه ایــن در دنیــای پدیــده ای 
ظاهــری قــرار نمی گیــرد، بلکــه در آن جهــان دیگــر یــا همــان عالــم مثــل ماهیــت و اشــکال 
محــض قــرار دارد. بــه نظــر می رســد کــه افالطــون، مخاطبانــش را بــه دور از دنیــای تجربــی 
ــش موجــود »روح از  ــن از پی ــده ی دکتری ــه ای ــی دارد، و ب ــه معطــوف م ادراک حســی و تجرب
ــه پرســش دوم چارچــوب  ــوری،1383ص28(. ایــن ب جســم جــدا شــده« اشــاره مــی کند).مال
افالطــون پاســخ می دهــد: دانــش چگونــه حاصــل می شــود؟ ایــده کلیــدی ایــن اســت کــه روح 
یــک آگاهــی و هــوش اســت، نــه یــک چیــز مــادی. بنابرایــن، مفهــوم روح از نظــر افالطــون تــا 
حــدی ماهیتــی روانشــناختی دارد. عــالوه بــر ایــن، ایــن آگاهــی پیــش از بــدن انســان موجــود 
ــرد.  ــا هرگــز نمی می ــده می شــود، ام ــاره زن ــا هــر چرخــه زندگــی انســان دوب ــوده اســت، و ب ب
روح صرفــا دانــش دنیــای قابــل فهــم کــه در دوره هــای زندگــی قبلــی بدســت آمــده، را دوبــاره 
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جمــع آوری می کنــد. ایــن بــه عنــوان یــک ابــزار مفهومــی درخشــان نــه تنهــا بــرای مشــروعیت 
ــرای بــی اعتبــار  ــه ادعــای وجــود جهــان عناصــر و اشــکال محــض، بلکــه همچنیــن ب دادن ب
نمــودن ادراک مفهومــی بــه عنــوان منبــع دانــش و در نهایــت، بــرای تقویــت برتــری ادعایــی 

ــع می گــردد. ــی( واق ــی )خردگرای ــم عقالی پارادای
بدیــن ترتیــب بواســطه متافیزیــک افالطــون، بــه پارادایــم عقالیــی که توســط پیشــا ســقراطی ها 
ــود. در  ــری داده می ش ــر و پیچیده ت ــته تر، بنیادی ت ــفی برجس ــای فلس ــد ، مبن ــرح گردی مط
واقــع، افالطــون بطــور صریــح دانــش را بــه جهــان اخــالق انســانی توســعه داد. بــر ایــن اســاس 
مشــخص مــی شــود کــه چگونــه افالطــون از نظریــه مثــل خــود بــرای بیــان توجیــه ادعــای 
ــتفاده  ــره، اس ــوا«، و غی ــت«، »تق ــر«، »عدال ــی«، »ش ــد »خوب ــی مانن ــم اخالق ــه مفاهی ــود ک خ
می کنــد کــه ماهیتــی درســت و حقیقــی دارنــد کــه نــه تنهــا خارجــی، بلکــه همچنیــن قابــل 
ــر روی  ــون ب ــالق افالط ــه اخ ــه چگون ــود ک ــم نم ــه خواهی ــن مالحظ ــت. همچنی ــتن اس دانس
ــتوار  ــناختی اس ــی و معرفت ش ــناختی، متافیزیک ــتدالل های روانش ــده ای از اس ــش پیچی پوش
ــت و  ــورد دول ــون در م ــی افالط ــه سیاس ــر نظری ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــی ب ــن تلق ــردد. ای می گ

قانــون و بــه تبــع آن حقــوق در مفهــوم خــود، تاثیــر مــی گــذارد.
از مهمتریــن مبانــی فلســفی افالطــون ارتبــاط میــان نظریــه ی حقوقــی و نظریــه ی اخالقــی 
ــت  ــت؛ درس ــا اس ــان ه ــن انس ــت بی ــد عدال ــت در روح همانن ــاس، عدال ــن اس ــت. برای اوس
همان طــور کــه شــخصیت خــوب نتیجــه یــک روح بــه خوبــی متعــادل )یعنــی فضیلــت( اســت 
)یعنــی، روحــی کــه بــر آن خــرد حاکــم اســت(، بنابرایــن، حاکــم عــادل )پادشــاه - فیلســوف( 
نیــز همــان کســی اســت کــه روح متعــادل وی بــه دانــش واقعــی هنــر حکومــت دسترســی ) 
در واقــع، دسترســی ممتــاز( دارد.)مالــوری،1383ص32( مخــزن نهایــی دانــش - چــه در مــورد 
بازتاب هــای ناقصــی کــه در دنیــای معقــول و یــا در مــورد شــخصیت خــوب، فضیلــت، اخــالق 
بطــور کلــی و یــا حکومــت خــوب می بینیــم - اشــکال ابــدی جهــان قابــل فهــم و غیرحســی 

دیگــر یــا همــان عالــم مثــل اســت. 
نهایتــا ریشــه ها و نظریــه اولیــه توجیــه فلســفی پارادایــم خردگــرای افالطــون بــه دوران پیــش 
ســقراطی بــاز می گــردد. نظریــه اساســا ایــن بــود کــه جهــان طبیعــی بــرای انســان شــناخته 
ــان  ــد بی ــی واح ــای عموم ــوان در نظریه ه ــم را می ت ــن فه ــه ای ــت؛ ک ــم اس ــل فه ــده و قاب ش
نمــود؛ کــه خــرد بــه تنهایــی می توانــد ایــن نظریه هــا را کشــف کنــد؛ و در نهایــت، ایــن کــه 
ــز  ــی انســان را نی ــای اخالق ــورد دنی ــدی در م ــی و اب ــق کل ــد حقای ــی می توان ــه تنهای خــرد ب

کشــف کنــد.
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مهمتریــن نظریــه پــرداز تئــوری دانــش یــا معرفــت شناســی در یونان باســتان بی شــک ارســطو 
)384-322-21 قبــل از میــالد( اســت کــه بــه طــور مشــخص پارادایــم فلســفی عقل گــرا را بــه 
ــه  ــرد می باشــد ک ــه ف ــدازه ای منحصــر ب ــه ان ــد. ســهم ارســطو ب ــه می ده ــور منســجم ارائ ط

بــرای فلســفه غربــی بــه عنــوان مهمتریــن پایــه اســت.
ــا ایــن حــال، آن هــا  تفــاوت هــای قابــل توجهــی میــان اســتاد و شــاگرد موجــود اســت امــا ب
در مــورد اصــول اساســی پارادایــم خردگــرا توافقــی اولیــه و اساســی دارنــد. هــر دو از تجربــه 
بــه نفــع عقــل، اجتنــاب نمودنــد هرچنــد ارســطو موضــع معتدل تــری داشــت؛ آن هــا هــر دو 
ــوب  ــب چارچ ــن ترتی ــت و بدی ــناخت اس ــل ش ــت قاب ــت و واقعی ــه طبیع ــد ک ــا می کردن ادع
ــودن اخــالق  ــر ســر عینــی ب ــد؛ هــر دو ب ــرای ایــن هــدف توســعه داده ان معرفت شــناختی را ب
توافــق داشــتند و ایــن کــه خــرد بــه تنهایــی قــادر بــه شــناخت ایــن مفهــوم اســت و بــه همیــن 
علــت، هــر دوی آن هــا خــرد را در »روح عقالنــی« قــرار دادنــد؛ و هــر دو اظهــار داشــتند کــه 
حقــوق بــا طبیعــت، یــا انچــه بایــد طبیعــی باشــد، مرتبــط می باشــد. بنابرایــن، هــر دو متفکــر 

ــارت،1394ص301(. ــی را تشــکیل دادند)ه ــوق طبیع ــه حق ــای نظری ــی پایه ه یونان
ــی  ــه اخالق ــی و نظری ــک، معرفت شناس ــی از متافیزی ــا ناش ــطو عمدت ــارکت ارس ــهم و مش س
ــم نظــری  ــک عل ــک ی ــوی ارســطو، متافیزی ــوم از س ــه عل ــه گان ــدی س ــق طبقه بن اســت. طب
ــد  ــازنده و مول ــم س ــک عل ــر ی ــه هن ــی ک ــت ، در حال ــی اس ــم عمل ــک عل ــالق ی ــت ، اخ اس

می باشد)کاپلســتون،1380ص371(
ــی  ــی، یعن ــدی عموم ــن طبقه بن ــت در ای ــوط اس ــی مرب ــت شناس ــوع معرف ــه موض ــه ب آنچ
متافیزیــک و اخــالق، مــی باشــد. ایــن بــدان دلیل اســت کــه ایــن دو عرصــه بهترین نمایشــگران 
از معرفت شناســی ارســطو هســتند. متافیزیــک وی مثــال خوبــی اســت، زیــرا بــر اســاس نظــر 
ــرای توضیــح ماهیــت جهانــی  ارســطو، هــدف آن چیســتی دانــش اســت. ارســطو در تــالش ب
بــودن، ایــن ادعــای ضمنــی را مطــرح می کنــد کــه طبیعــت و واقعیــت مســتقل از اعتقــادات و 

تصــورات انســانی واقعــا وجــود داشــته، دارد و خواهــد داشت)ارســطو،1394ص184(.
ــور  ــه از معرفت شناســی ارســطو عب ــل می رســیم ک ــه دو تقســیم بندی متقاب ــب، ب ــن ترتی بدی
می کننــد: مــاده و شــکل، و عاملیــت بالقــوه و واقعیــت. ایــن دو در راســتای مفهــوم دنیایــی قــرار 
دارنــد کــه در آن هــر شــیء یــا فرآینــد )یعنــی فیزیکــی، طبیعــی یــا انســانی( بطــور قاطعانــه 
بــه ســمت هدفــی حرکــت می کنــد کــه بــرای آن مناســب تر اســت. ایــن رویکــرد تئولوژیــک 
توســط نظریه هــای سیاســی و اخالقــی ارســطو در نظریــه ی حقوقــی غــرب  گســترش یافتــه 
اســت. بنابرایــن، هــر تــالش انســان، خــواه در ســطح فــردی یــا اجتمــاع، توســط وی بــه عنــوان 



فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی/ سال اول، شماره دوم، پاییز 1398 24

چیــزی کــه طبیعتــا در حــال حرکــت بــه ســمت یــک هــدف یــا خوبــی نهایــی اســت؛ دیــده 
می شــود. بنابرایــن، زندگــی در یــک جامعــه سیاســی ســازمان یافتــه، هــدف طبیعــی انســان 
ــن  ــی آن چنی ــه حقوق ــه نظری ــا خــوب اســت، همان طــور ک ــاد طبیعت ــک نه ــت ی اســت. دول

اســت.
ــا  ــای دوران پیش ــزی در نظریه ه ــه چی ــه چ ــازد ک ــن می س ــا روش ــطو دقیق ــه، ارس در نتیج
ســقراطی تجربــی و ضمنــی اســت، یعنــی ایــن کــه معرفت شناســی مشــابهی مــی توانــد بــرای 
درک دنیــای طبیعــی / پدیــده ای انســانی و دنیــای اخالقــی، اســتفاده شــده باشــد. در واقــع، این 
کــه قوانینــی طبیعــی در مــورد اول و همچنیــن در مــورد دوم وجــود دارد و مهم تــر از آن ایــن 
کــه خــرد و عقــل انســانی می توانــد آن هــا را کشــف کنــد. گرچــه پیشــا ســقراطی ها در درجــه 
ــای  ــه دنی ــال ب ــطو انتق ــتند، ارس ــه داش ــداری توج ــای پدی ــم دنی ــرد در فه ــش خ ــر نق اول ب
اخالقــی انســان را تکمیــل کــرد و معتقــد بــود کــه ایــن خــرد اســت کــه توانایــی اخالقــی بــه 

انســان ها می دهــد.
ــون و  ــاره اخــالق، قان ــده ای درب ــی پیچی اندیشــه هــای افالطــون و ارســطو، نظریه هــای عقالی
نظریــه حقوقــی ایجــاد نمودنــد . از آنجــا کــه اخــالق و حقــوق رشــته های هنجــاری هســتند، 
خــط تقســیم آن هــا اغلــب و گاهــی اوقات بطــور تعامــدی، تــار و محو اســت ، ارتباط مســتقیمی 
میــان اخــالق و قانــون و یــا حقــوق طبیعــی برقــرار اســت. افالطــون و ارســطو دقیقــا ایــن ادعــا 
را مطــرح نموده انــد. ایــن نظریــه خــود مبنــای شــکل گیــری نظریــه ی حقــوق طبیعــی شــد 
کــه نقطــه شــروع آن، ســقراط )470-399 قبــل از میــالد( اســت. ســقراط یکــی از نخســتین 

نظریه پــردازان حقــوق طبیعــی بــود و تأثیــر زیــادی بــر افالطــون و ارســطو داشــت. 
الزم اســت بــه برخــی تمایــزات اصطالحــی و مفهومــی در مــورد حقــوق طبیعــی و نظریــه حقوق 
طبیعــی اشــاره شــود. فرضیــه اساســی نظریــه حقــوق طبیعــی ایــن اســت کــه قانونــی وجــود 
ــن  ــر ای ــون بشــری است).پترســون،1395ص84(. ب ــر از قان دارد کــه بطــور سلســله مراتبی برت
اســاس مالحظــه مــی شــود کــه در فاصلــه ی بیــن ارســطو تــا شــکل گیــری فلســفه ی رواقــی 
تحــوالت فلســفی جدیــد در علــم حقــوق صــورت مــی گیــرد کــه باعــث تکامــل و اســتحکام 
نظریــه ی حقــوق طبیعــی مــی گــردد. ایــن تحــوالت فلســفی جدیــد )1( ســنت عقل گرایانــه 
ــای  ــه ادع ــود؛ و )2( ب ــالح نم ــه داده و اص ــود را ادام ــه خ ــناختی دوگان ــای معرفت ش و ادعاه
مرکــزی نظریــه حقــوق طبیعــی کمــک کــرده اســت؛ یعنــی ایــن کــه قانــون لزومــا بایــد یــک 
هــدف اخالقــی داشــته باشــد و ایــن کــه مالحظــات اخالقــی محتــوای درســت )یــا صحیــح( 
قانــون را شــرط نماید)پترســون،1395ص89(. طرفــدار اصلــی ایــن اندیشــه، تومــاس آکوئینــاس 
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ــه  ــل توج ــی قاب ــوق طبیع ــورد حق ــته های وی در م ــه نوش ــود ک ــس )1225-1274 م( ب قدی
اســت. در واقــع نظــرات آکوئینــاس شــکل مســیحی شــده ی نظــرات ارســطو اســت. بــه تعبیــر 
گردلــی آکوئینــاس فلســفه ی ارســطو را غســل تعمیــد داد. )گردلی،1991ص7(بــر ایــن اســاس 
ــی  ــه و اساس ــد، و پای ــد می ده ــاد پیون ــا اعتق ــل را ب ــاس عق ــه آکوئین ــود ک ــی ش ــه م مالحظ

ــد. ــناختی دوره کالســیک می ده ــای معرفت ش ــه دو ادع ــدار ب ــل و پای ــِی کام دین

3-2- دوران فلسفه مسیحی
همان طــور کــه مــی دانیــم، قــرون ســیزدهم و چهاردهــم گــواه پیــروزی مســیحیت و جایگزیــن 
ــای  ــی تئوری ه ــال جایگزین ــه دنب ــاس ب ــی آکوئین ــد. فلســفه مذهب ــای رم بودن ــه ج ــدن ب ش
ــن حــال، شــباهت هایی  ــا ای ــود. ب ــر عقــل و مذهــب ب ــه ب ــا تکی پیشــین طبیعــت و اخــالق ب
ــر  ــی ب ــر دو مبتن ــود دارد. ه ــطایی وج ــرون وس ــفه ق ــیک و فلس ــی کالس ــان طبیعت گرای می
ــای  ــر مبن ــی دوره کالســیک ب ــل غائ ــد. گرچــه حکمــت عل ــان بودن ــه ای از جه ــوم دوگان مفه
خــدا نیســت، هــر دو فلســفه کالســیک و قــرون وســطایی مفاهیــم انســان و طبیعــت را هــدف 
ــه ایــن  ــه نظــر می رســد کــه رواقیــون عرفــان خاصــی را ب قــرار دادند)کلــی،1388ص209(. ب
ــی  ــت شناس ــک غای ــه ی ــل آن ب ــا تبدی ــاس ب ــد، و آکوئین ــه کردن ــی اضاف ــل غائ ــت عل حکم

مذهبــی کامــل پــا را فراتــر نهــاد.
اگــر جنبــه غایت شناســانه فلســفی - مذهبــی در قرن هــای بعــد پیگیــری شــد، آنچنــان جنبــه 
مذهبــی خــود را نداشــت هــر چنــد کــه ســایه الهیــات و ســازمان هســتی شناســانه ی مســیحی 
ــن  ــرای ای ــت شناســانه داشــت. نشــانه  تاریخــی ب ــات معرف ــر نظری ــر خــود را ب ــان تاثی همچن
قرن هــا، تقریبــا، زندگــی پنــج فیلســوف بــزرگ اســت کــه بیــن ســال 1596 )ســال تولــد رنــه 

دکارت( و 1804 )ســال مــرگ امانوئــل کانــت( زندگــی می کردنــد.  
ــد  ــه ی جدی ــک نظری ــت ی ــد. کان ــی را پذیرفتن ــح مذهب ــی صری دکارت و الک، معرفت شناس
ــه  ــود، امــا بطــور خــاص ب ــه ب معرفت شناســی را بوجــود آورد، کــه اساســا و ماهیتــا خردگرایان
خداونــد بــه عنــوان تضمین کننــده ماهیــت شــناختی اشــاره نکــرد. مابقــی فیلســوفان، هابــز و 
ــه  ــل تشــخیص را در مــورد خوش  بینــی فلســفه مذهبــی ب هیــوم، یــک ســایه شــک گرایی قاب
ــا  ــد. ب ــاز نمودن ــم را آغ ــر عمــده در پارادای ــک تغیی ــن کار ی ــا انجــام ای نمایــش گذاشــتند و ب
ــی  ــر شــدند، زره عقل گرای ــا ســؤاالت اساســی فلســفه درگی ــران ب ــن متفک ــان، ای گذشــت زم
دچــار خلــل شــد، هرچنــد کــه خیلــی بعیــد بــود کــه از هــم بپاشــد. بطــور کلــی، فلســفه در 
تولیــد نوعــی اجمــاع کــه علــوم طبیعــی داشــته، ناموفــق بــوده اســت. ایــن ســوال در ایــن جــا 

مباني معرفت شناختي در حقوق غرب از طليعه فلسفه تا كانت
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ــود،  ــه حــال بســیار وعــده داده ب ــا ب ــی، کــه ت ــم عقل گرای ــا پارادای ــد کــه : آی بوجــود مــی آی
ــق  ــم دقی ــه تنظی ــاز ب ــازی، نی ــن بازس ــا ای ــد؟ آی ــل می گردی ــا تکمی ــن ی ــددا تدوی ــد مج بای
ــا وعده هــای قدیمــی  روش شــناختی داشــت؟ آیــا عقــل بــه تنهایــی قــادر بــه ادامــه حیــات ب
ــا  ــرای عقــل داشــتند؟ آی ــه عنــوان کمکــی ب ــه و علــم نقــش مهمــی شــاید ب ــا تجرب ــود؟ آی ب
ــه  ــود، عاقالن ــام داده ب ــیک انج ــرد کالس ــه رویک ــور ک ــی، همان ط ــه حس ــل تجرب ــذف کام ح
بــود؟ آیــا قــرار دادن ایمــان در وحــی و یــا در اقتــدار، همان طــور کــه رویکــرد مذهبــی انجــام 

داده بــود، عاقالنــه بــود؟
بــا ایــن وجــود، حالتــی کــه در آن ایــن ســواالت مطــرح شــد، عمومــا خوش بینانــه بود. انســان ها 
ــد.  ــرل کنن ــادی، کنت ــر م ــم از نظ ــی و ه ــاظ اجتماع ــم از لح ــود را، ه ــط خ ــد محی می توانن
ــی،  ــان(، صنعت ــا )پاک دین ــای پیوریتن  ه ــط انقالب ه ــر توس ــال حاض ــزرگ در ح ــای ب گام ه
ــای  ــیاری از ارتدوکس ه ــا بس ــن انقالب ه ــت. ای ــده اس ــته ش ــی برداش ــوی و آمریکای فرانس
قدیمــی را ســرنگون کــرده و امیدهــای جدیــدی را بــرای بهبــود شــرایط انســانی بــه ارمغــان 

ــد)دور، 2013ص54(  آورده  ان
بدیــن ترتیــب، فیلســوفان اصلــی دوره رنســانس و عصــر روشــنگری، آگاه بودنــد کــه در پــروژه 
ــش  ــه دان ــبت ب ــته نس ــای گذش ــد: رد ادعاه ــرکت دارن ــه ای ش ــدف دوگان ــیع و ه ــری وس فک

مبتنــی بــر اقتــدار و ایجــاد یــک بنــای دانــش بــر اســاس علــم و خــرد.
ــه ی حقــوق طبیعــی ارســطو هســتیم  ــه وضــوح شــاهد توســعه و بســط نظری در ایــن دوره ب
امــا بایــد اشــاره کــرد معرفــت هــای خــود بنیــاد مســیحی مشــخصا مبنــای معرفــت شــناختی 
اعتبــار گرایــی را بــرای توجیــه بــر گزیــد . ایــن انتخــاب بــه دلیــل رویکــرد هســتی شــناختی 
ــر اســاس مبانــی ارســطویی حقــوق  مســیحیت و عــدم امــکان پاســخ بــه برخــی از شــبهات ب
ــی افراطــی از ســوی  ــار گرای طبیعــی ، صــورت گرفــت . لکــن در عمــل انتخــاب مبنــای اعتب
ــرای توجیــه برخــی از جنبــه هــای دانــش حقــوق باعــث پیمــودن راه  ــن دوره ب متفکــرات ای
ــه مفهــوم  افــراط در توجیــه نظریــه حقوقــی شــد. مثــال هــای متعــددی از نگــرش مضیــق ب
تعهــد و دیــن همچنیــن ورود ضمانــت اجــرای کیفــری بــه تعهــدات نشــان دهنــده ی افــراط 
ایــن متفکــران در تبعیــت از حقــوق طبیعــی اســت . از ایــن رو بــی وجــه نیســت اگــر بگوییــم 
ایــن نگــرش بــه حقــوق طبیعــی مهمتریــن زمینــه ی بــروز نظریــه هــای اثبــات گــرا در حقــوق 
شــد. دقیقــا واکنشــی کــه پروتســتانتیزم بــه کلیســای کاتولیــک نشــان داد در حقــوق متفکــران 
ــان  ــری جری ــه شــکل گی ــه منجــر ب ــد ک ــی نشــان دادن ــوق طبیع ــه حق دوره ی رونســانس ب

اثبــات گرایــی در حقــوق شــد.
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4-2- دوران فلسفی روشنگری
ــاس  ــه  معرفت شناســی توم ــناختی، نظری ــت ش ــه ی معرف ــن نظری ــن دوره شــاخص تری در ای
هابــز )1588-1679( اســت کــه معرفت شناســی وی بطــور همزمــان و کــم نظیــری مادی گــرا، 
ــاره  ــا اش ــز، ب ــی هاب ــده معرفت شناس ــی تعریف کنن ــه ویژگ ــن س ــت. ای ــی اس ــی و عقالن تجرب
بــه متافیزیــک، روانشناســی انســان، نظریــه سیاســی، اخــالق و مفهــوم آن در حقــوق، ترســیم 
ــه از  ــد ک ــان می ده ــز نش ــل هاب ــه و تحلی ــث و تجزی ــر، 1380؛435(بح ــان بوم می گردد)لوف
بســیاری جهــات وی یــک متفکــر حقوقــی اثبات گــرا پروتســتان اســت کــه -همــراه بــا دیگــران 
ــی  ــد. اثبات گرای ــی را ایجــاد کردن ــی حقوق ــای اثبات گرای ــی- پایه ه ــد مریســیلو و ماکیاول مانن
ــی و  ــوم واقع ــا مفه ــه تنه ــت ک ــد اس ــه معتق ــت ک ــری اس ــب فک ــک مکت ــتر ی ــی بیش حقوق
ــتر  ــرده و بیش ــا ک ــی ره ــاوت و داوری اخالق ــود را از قض ــت خ ــی اس ــون، مفهوم ــت قان درس
مبتنــی بــر واقعیــات اجتماعــی و عرفــی اســت. چنانکــه مالحظــه مــی شــود در مبنــای معرفــت 
ــر  ــه ب ــی ک ــوق طبیع ــه ی حق ــر خــالف نظری ــی ب ــات گرای ــه ی اثب ــی نظری ــناختی حقوق ش
ــه ی  ــه نظری ــرا ب ــی و اخی ــار گرای ــه اعتب ــر نظری ــی اســتوار اســت بیشــتر ب ــی اخالق بنیادگرای

انســجام توجیــه متمایــل اســت.
ــن  ــه منظــور تضمی ــه نظــر می رســید شکســت فلســفه ب ــه ب ــا آنچــه ک ــس از وی دکارت ب پ
ــن شکســت  ــدا کــرد. وی ای ــزه پی ــود، انگی ــورد بســیاری از مســائل کلیــدی آن ب ــق در م تواف
ــه  ــش، بلک ــناخت و دان ــزار ش ــک اب ــوان ی ــه عن ــی ب ــای عقل ــک از معیاره ــچ ی ــه هی ــه ب را ن
ــناختی  ــرفت های روش ش ــد. پیش ــب می کن ــتفاده، منتس ــورد اس ــودن »روش« م ــی ب ــه ناکاف ب
ــعی  ــاس س ــه آکوئین ــور ک ــت.  همان ط ــه اس ــل توج ــیار قاب ــی بس ــم عقالی دکارت در پارادای
ــر  ــه تنهــا ب ــد دهــد، دکارت اثبــات خــود را ن ــه عقــل و خــرد پیون کــرد اعتقــاد و ایمــان را ب
وجــود خــدا، بلکــه همچنیــن بــر وجــود بــه عنــوان یــک تضمیــن هستی شــناختی کــه قــادر 
بــر بدســت آوردن دانــش اســت  ، مبتنــی مــی کنــد؛ ایــن جنبــه از فلســفه دکارت بــه طــور 

مشــخص از طبیعت  گرایــی حمایــت می کنــد.
پــس از دکارت نوبــت بــه  فلســفه جــان الک )1632-1704( مــی رســد. مطالعــه در نظریــات 
الک نشــان مــی دهــد کــه او بســیار تجربی تــر از پیشــینیان خــود اســت. بــا ایــن وجــود، بــه 
ــک  ــه الک ی ــت ک ــوان گف ــن می ت ــی، همچنی ــن تجربه گرای ــود ای ــا وج ــه ب ــد ک ــر می رس نظ
عقل گــرا در همــان قالــب دکارت اســت)کلی،1388ص353(. در عمــل، الک بــه دنبــال تمایــز 
دکارتــی میــان ذهــن و بــدن بــود و - ماننــد دکارت-  بــه ایــن نتیجــه رســید کــه دنیــای خــارج 
ــت.  ــش اس ــی دان ــده نهای ــد، تضمین کنن ــود و خداون ــناخته می ش ــل ش ــق عق ــدن از طری از ب

مباني معرفت شناختي در حقوق غرب از طليعه فلسفه تا كانت
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ــه  ــتیابی ب ــورد دس ــه الک در م ــد صادقان ــک گرایی و تردی ــن دو، ش ــان ای ــی می ــاوت اصل تف
ــوی  ــه ادراک معن ــتگی وی ب ــارج و وابس ــای خ ــناخت دنی ــق در ش ــت مطل ــان و قطعی اطمین
ــود کــه قوانیــن  ــل توجــه دیگــر، ادعــای جســورانه الک ب ــاوت قاب ــی اســت. تف ــد تجرب و تایی
ــاط  ــا »ماهیــت و وجــود واقعــی« در ارتب ــا ب ــه م ــن ک ــل شــناخت هســتند – و ای ــی قاب اخالق
ــد  ــز نمي توانن ــه هرگ ــی، ک ــم طبیع ــن عل ــالف قوانی ــر خ ــت، و ب ــالف طبیع ــر خ ــتیم. ب هس
مطمئــن باشــند، و در مقایســه بــا علــم ریاضــی. در واقــع آنچــه الک در زمینــه معرفــت انســانی 

معتقــد بــود چیــزی مســاوی یــا نزدیــک بــه مســاله شــهود اســت.
ــوم )1711-1776( مواجــه  ــد هی ــادی دیوی ــر انتق ــا تفک ــس از الک، ب ــرب پ دوران فلســفی غ
اســت. فلســفه هیــوم حــوزه ای را مشــخص می ســازد کــه در آن عقــل و خــرد انســانی بــا اولیــن 
ــن کــه دنیــای خــارج را  ــر ای چالــش فلســفی خــود مواجــه می گــردد. اســتدالل وی مبنــی ب
ــود  ــادات خ ــه، انتق ــق تجرب ــط از طری ــه فق ــناخت، بلک ــرد ش ــل و خ ــق عق ــوان از طری نمی ت
ــادات وی از اســتدالل اســتقرایی و »دوگانگــی« /  ــز انتق ــت، و نی ــت و همبســتگی طبیع از علی
»بــودن« اهــم پایــه هــای معرفــت شــناختی هیــوم اســت و نشــان مــی دهــد کــه هیچ اســتدالل 
هستی شــناختی نهایــی وجــود نــدارد کــه دانــش را تضمیــن نمایــد. داللت هایــی کــه در ابتــدا 
ــا ایــن ســوال را مطــرح  ــه نظــر می رســد شــک گرایی رادیــکال باشــند، مقدمــه مــی شــود ت ب
ــا  ــن کــه آی ــا ای ــد ی ــاع می کن ــی دکارت دف ــوع افراطــی نفس گرای ــوم از ن ــا هی ــد کــه آی نماین
در واقــع، هیــچ جایــی بــرای پراگماتیســم وجــودی در رویکــرد وی وجــود نــدارد. ســپس ایــن 
مفاهیــم منجــر بــه ارائــه نظریــه حقــوق طبیعــی و نظریــه اخــالق از طــرف  هیــوم مــی گــردد. 
ــد،  ــینیان وی دارن ــای پیش ــه در نظریه ه ــی را ک ــگاه فراوان ــرد جای ــل و خ ــز عق ــا نی در اینج
ــی  ــودمندگرا و روان ــل س ــا وضــع و تمای ــه اساس ــوض، وی آنچــه را ک ــد؛ در ع ــغال نمی کن اش
ــب  ــن مطل ــا بررســی ای ــوم ب ــا هی ــه ب ــن بخــش در رابط ــد. ای ــرد می کن ــن خ اســت، جایگزی
ــرای  ــی ب ــی و اساس ــه ای عین ــد پای ــی توان ــودمندی م ــا س ــه آی ــد ک ــری می نمای نتیجه گی
حقــوق بدســت دهــد . آنهــم بــا توجــه بــه ایــن ادعــا کــه خــرد و عقــل » بــرده ی احساســات« 

ــت.)کلی،1388ص402( اس
براســتی بایــد در نظریــات معرفــت شــناختی، کانــت را بــه عنــوان خــط تقســیم تاریــخ معرفــت 
ــت )1724-1804(، یکــی از تأثیرگذارتریــن فلســفه  شناســی قراردهیــم. فلســفه انتقــادی کان
هــای دوره روشــنگری اســت. کانــت اذعــان می کنــد کــه مدیــون هیــوم اســت، زیــرا نقدهــای 

هیــوم بــود کــه کانــت را از چیــزی کــه »چرت هــای جزمــی« خــود می خوانــد، بیــدار کــرد.
ــه  ــد، و ایــن کــه چگون ــد چالش هایــی را کــه کانــت در تفکــر هیــوم دی قبــل از هــر چیــز بای
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کانــت پاســخ قدرتمنــد و پیچیــده خــود را بــرای نجــات ادعــای فلســفه دوران روشــنگری کــه 
ــل کشــف اســت، را  ــوم طبیعــی بلکــه در قلمــرو آئیــن و اخــالق قاب ــه تنهــا در عل حقیقــت ن
بررســی کــرد. مشــخصه رویکــرد کانــت بــرای اثبــات ایــن ادعــا، طبقه بندی هــای معــروف وی 
در مــورد شــناخت انســان بــود کــه پیــش از فراینــد شــناخت و بصــورت قیاســی وجــود دارد و از 
تجربــه مشــتق نمی شــود، بلکــه مقــدم بــر آن اســت و در واقــع تجربــه را ممکــن می ســازد. از 
آنجــا کــه کوپرنیــک زمیــن  را از مرکــز جهــان فیزیکــی تغییــر مــکان داد، کانــت انســان ها را 

در مرکــز جهــان متافیزیکــی و دانــش آن قــرار داد.
بــی شــک کانــت عمــده محــور نظریــات خــود را کــه بایــد آن را انقــالب کوپرنیکــی در علــوم 
انســانی دانســت در کار اصلــی خــود یعنــی »نقــد عقــل و خــرد محــض« ارائــه کــرد در انجــام 
ــای انســانی  ــای دنی ــوت و محدودیت ه ــاط ق ــت، نق ــا نظــر کان ــق ب ــه مطاب ــن کار، آنچــه ک ای
ــوم انســانی، خــرد و عقــل انســانی  ــه عل ــت ب اســت، را نشــان داده مــی شــود. در نگــرش کان
)یــا عقــل محــض( تنهــا می توانــد در جهــان پدیــداری اعمــال گــردد؛ اگــر نســبت بــه دنیــای 
ــه  ــه چگون ــد ک ــن مســاله نشــان می ده ــد. ای ــض ایجــاد می کن ــال شــود، تناق ــی اعم غیرواقع
ــکار  ــل ان ــر قاب ــه قوانیــن عینــی و غی ــرای رســیدن ب ــن قلمــرو ب ــی را در ای ــت عقــل عمل کان
ــای  ــری، مقوله ه ــا نظ ــض ی ــل مح ــر عق ــر، اگ ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــال می کن ــی اعم اخالق
شــناختی خاصــی را پیــش فــرض در نظــر گیــرد، عقــل عملــی چــه چیــزی را بــرای توجیــه 
ــده ای  ــخ پیچی ــت پاس ــرد؟ کان ــرض می گی ــش ف ــناختی ،پی ــدگاه معرفت ش ــک دی ــود از ی خ
بــه ایــن پرســش مــی دهــد، کــه شــامل »اراده آزاد جهانــی« اســت. )کانت،1382ص143(همــه 
این هــا دفــاع کانــت را از یــک حقــوق طبیعــی مبتنــی بــر اخــالق جهانــی را توضیــح می دهــد، 
قانونــی کــه بطــور قیاســی قابــل فهــم و ایــده آل اســت. بدیــن ترتیــب، ایده آلیســم کانــت بــه 
ــی در ذهــن  ــای ذات ــا از دســته ها و طبقه بندی ه ــر بشــریت تنه ــه اگ ــن نتیجــه می  رســد ک ای
ــی در مــورد قوانیــن اخالقــی  ــه توافــق آزاد، عمومــی و جهان ــد ب خــود اســتفاده کنــد، می توان

دســت یابــد. 
ــه  ــانی ک ــت انس ــت و ماهی ــک طبیع ــرای ی ــی را ب ــای متافیزیک ــام پایه ه ــت تم ــن، کان بنابرای
ــود.  ــد، رد نم ــز کرده ان ــه آن متمرک ــر پای ــود را ب ــالق خ ــی اخ ــوق طبیع ــردازان حق نظریه پ
ــن  ــا ای ــد، ت ــن کن ــالش کــرد کــه اخــالق را در عقالنیــت محــض جایگزی ــت ت ــل، کان در مقاب
کــه یــک اعتقــاد و بــاور را در یــک نظــم طبیعــی قابــل فهــم، و یــا در واقــع، نظمــی کــه بطــور 
بی حمانــه بــه ســمت یــک انتهــای از پیــش تعییــن شــده حرکــت می کنــد، قــرار دهــد. طــرح 
نظریــه هــای مبتنــی بــر پدیــدار کــه بعــد از کانــت بــه عنــوان شــاخه ای مســتقل تحــت نــام 
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پدیــدار شناســی ادامــه پیــدا کــرد کمــک قابــل توجهــی بــه توجیــه قاعــده ی حقوقــی نمــود 
کــه باعــث شــد تفســیر قابــل قبــول تــری از حقــوق طبیعــی بــر اســاس پدیــدار شناســی ارائــه 

گــردد. 
ــت.  ــی اس ــور اثبات گرای ــوق ظه ــناختی در حق ــت ش ــول معرف ــن تح ــت مهمتری ــس از کان پ
ــال  ــه دنب ــه ب ــم و بیســتم اســت ک ــرن نوزده ــی ق ــک رشــته از فلســفه تحلیل ــی ی اثبات گرای
توضیــح وجــود حقــوق بــه عنــوان یــک واقعیــت تجربــی، و نــه بــه عنــوان یــک موضــوع تحقیــق 
ــه  ــی فلســفی نظری ــب اصل ــوان رقی ــه عن ــی ب ــی قانون ــن، اثبات گرای ــی می باشــد. بنابرای اخالق
ــه  ــی ب ــدی مختلف ــخ های کلی ــفی، پاس ــاد فلس ــرد متض ــد. دو رویک ــی می باش ــوق طبیع حق
ســواالتی ماننــد ســواالت زیــر ارائــه می دهنــد: پایــه و اســاس درســت حقــوق چیســت؟ منبــع 
نهایــی دانــش حقوقــی چیســت؟ نقــش علــم در کســب دانــش چیســت؟ آیــا در ســنت دکارتــی 
کــه ذهــن را از جســم جــدا می کنــد، عقــل و خــرد جــدا از منابــع وجــود دارد؟ ماهیــت تعهــد 
اطاعــت از قانــون چیســت؟ چگونــه بوجــود می آیــد؟ )در صــورت وجــود( چــه ارتباطــی میــان 

قانــون و اخــالق وجــود دارد؟

3-  نتیجه گیری
ــرار  ــث ق ــورد بح ــش م ــن پژوه ــا در ای ــا آن ه ــط ب ــای مرتب ــری و پارادایم ه ــت دوره فک هف
ــان باســتان، )3( دوره  ــه اســت: )1( دوره پیــش فلســفه، )2( دوران پیــش ســقراطی یون گرفت
کالســیک پساســقراطی، )4( دوره رومــی، )5( دوره مســیحی، )6( دوره عصــر روشــنگری و )7( 
دوران اولیــه مــدرن. دوره هــای دوم و ســوم بــا شــاخصه خردگرائــی خــود مشــخص می شــوند، 
در حالــی کــه الزامــات دوران رومــی موجــب تغییــر پارادایــم شــده اســت کــه فلســفه نگــرش 
ــک  ــز ی ــیحیت نی ــد. دوران مس ــی می کن ــرش جهانی گرای ــک نگ ــه ی ــل ب ــه درون را تبدی ب
تغییــر دیگــر را تحمیــل نمــود، تغییــر ایده آل گرایــی یونــان و یکپارچه گرایــی رواقــی بــه یــک 
تئولوژیــک مذهبــی شــدید کــه همچنیــن بــه نظــر جهانــی می رســد. پــروژه روشــنگری، ایجــاد 

ــود.  ــم و خــرد ب ــر عل ــد طبیعــت و اخــالق مبتنــی ب معرفت شناســی جدی
آنچــه در بررســی نظریــات معرفــت شــناختی از دوران پیشــا ســقراطی تــا طلیعــه دوران مــدرن 
یعنــی ظهــور کانــت مــی بینیــم تــالش هــای مســتمری اســت بــرای هویــت بخشــی بــه دانــش 
در حــوزه ی علــوم انســانی اســت. در واقــع دوگانــه ی علــوم تجربــی و علــوم عقلــی محــض در 
ــت شناســی ایجــاد کــرده اســت. چنانکــه  ــش را در حــوزه ی معرف ــن دوران بیشــترین چال ای
ــه هــای نظــری معرفــت هــای بشــر در  در شــماره 2 ایــن پژوهــش بررســی شــد معمــوال پای
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عرصــه ی علــوم تجربــی پــی ریــزی شــده اســت و تــالش هــای ایــن فالســفه در واقــع پاســخی 
ــا  ــی محــض ی ــوم عقل ــا عل ــه آی ــوده اســت ک ــت شناســی ب ــدی در معرف ــن ســوال کلی ــه ای ب
علــوم انســانی دارای روش مســتقل بــه خــود هســتند و ابــزار ســنجش صــدق معرفــت در آنهــا 
وابســته بــه ماهیــت خــاص آنهاســت یــا روش واحــدی بــه هــردو عرصــه ی علــم حکومــت مــی 
کنــد. چنانکــه بحــث شــد بــا پیشــروی تاریــخ بــه دوران مــدرن دانــش انســانی از جملــه دانــش 
حقــوق ســعی در یافتــن پایــه هــای معرفــت شــناختی خــود اســت. نظریــه حقــوق طبیعــی بــا 
تمــام فــراز و نشــیب هــای خــود بــه عنــوان نظریــه ای نــاب در معرفــت شناســی حقــوق مــورد 
بررســی قــرار مــی گیــرد . چنانکــه مالحظــه شــد فالســفه ی عصــر روشــنگری در پــی گریــز 
از نظریــات تئولوژیــک قــرون وســطا تــالش کردنــد تــا بــه نوعــی بــرای دســت یابــی بــه دانــش 
مــدرن حقوقــی ایــن دانــش مبتنــی بــر نظریــات معرفــت شــناختی تجربــی نماینــد. بــه نظــر 
ــور  ــدرن حض ــروع دوران م ــط ش ــدرن و خ ــا م ــان دوران پیش ــط پای ــت در خ ــد کان ــی رس م
ــت  ــر معرف ــر تاثی ــی ب ــا مبن ــات کلیس ــی وی از نظری ــی حقوق ــت شناس ــترده دارد . معرف گس
شــناختی نظــرات کالمــی کلیســا متاثــر اســت و بــا پیــش کشــیدن انســان بــه عنــوان محــور 
پــروژه ی فلســفی خــود نقــش نظریــات غایــت شناســانه را تقلیــل داده و زمینــه بــروز نظریــات 
مــدرن را فراهــم کــرده اســت . نظریاتــی کــه عمدتــا در روش و نتیجــه دچــار تعویــض الگــوواره  
شــده امــا نمــی تواننــد خــود را از بنیــان هــای عمــده ای کــه کانــت در دانــش معرفــت شناســی 

گــذارد رهایــی بخشــند.
مجموعــه ی ایــن بررســی هــا نشــان میدهــد زمینــه هــای معرفــت شــناختی چگونه بــر محصول 
تفکــر فیلســوفان تاثیــر گــذارده و ایــن تاثیــر چگونــه موجــب مــی گــردد تــا زمینــه هــای نظریه 
پــردازی در علــم حقــوق فراهــم گــردد . بــه طــور خالصــه هــر کــدام از نگــرش هــای معرفــت 
شناســانه در تــالش بــود تــا  ســواالتی کــه در مقدمــه طــرح شــد را پاســخ دهــد و پاســخ بــه 

آن ســواالت بــدون در نظــر گرفتــن ابــر نظریــه هــای مربــوط بــه ادراک میســر نمــی گــردد . 
فیلســوفان در ایــن بــازه ی زمانــی )از طلیعــه ی فلســفه تــا کانــت( بــه طــور مشــخص در تــالش 
بودنــد تــا پایــه هــای اصلــی روش شــناختی را طــرح ریــزی کننــد . ایــن پژوهــش بــه بررســی 
دوران بــی نظیــری از تاریــخ تفکــر در حــوزه ی معرفــت شناســی پرداخــت کــه مادامــی کــه 

تفکــر ادامــه یابــد ســایه خــود را بــر همــه ی جنبــه هــای آن خواهــد داشــت.
ــی  ــخص م ــش مش ــن پژوه ــناختی در ای ــت ش ــی معرف ــرح مبان ــه ط ــه ب ــه توج ــت ب در نهای
شــود کــه دســتاورد هــای معرفــت شناســانه در حقــوق تــا عصــر روشــنگری هنــوز بــه صــورت 
متمرکــز بــر آنچــه امــروز دانــش حقــوق نامیــده مــی شــود تحقــق نیافتــه اســت . تقریبــا معاصر 
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هیــچ یــک از متفکــران نامبــرده شــده قوانیــن مدونــی وجــود نداشــته اســت و دادگاه هــا غالبــا 
در لــوای فرامیــن پادشــاهان عمــل مــی کردنــد امــا آنچــه از مطالعــه ی ایــن مقاطــع از تاریــخ 
نظریــات معرفــت شناســانه بدســت مــی آیــد در واقــع ایجــاد یــک طــرح مســتحکم معرفــت 
شــناختی بــرای شــکل گیــری نظریــات مســتقل حقوقــی در جهــان غــرب اســت نظراتــی کــه 
ــه صــورت مشــخص وارد  ــام ب ــی همچــون منتســکیو و بنت ــن ادوار توســط متفکران ــد از ای بع
حقــوق شــد و در ادامــه منجــر بــه جهــت گیــری هــای مشــخص در حقــوق اروپایــی شــد. بــه 
نحــوی کــه نمــی تــوان سیســتم حقوقــی آنگلوساکســون یــا رومــی ژرمنــی را بــدون شــناخت 

ایــن نظریــات مــورد ارزیابــی و قضــاوت قــرار داد. 
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پی نوشت ها:
1.  Enlightment-er
2.  Adequate reason 
3.  A priori
4.  Posteriori
5.  Commonsence realisem
6.  Scientific realisem
7.  Skepticism 
8.  foundationalism
9.  Infinite regress
10.  Reliabilism 
11.  Multiplicities of similar events 
12.  The coherence theory of justification
13.  Lourence Bonjour
14.  Keithe Lehrer
15.  Causal representative theory
16.  Representative realism
17.  Direct realism

18- دیگر علوم نظری، زیست شناسی، روانشناسی، ریاضیات و فیزیک است.
19- اخالق شاخه ای از سیاست است که علم عالی می باشد.

20.  Paradigm shift 
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Abstract 
The issue of epistemology or theory of knowledge has preoccupied 
human mind for thousands of years. Numerous works have been authored 
regarding it and there are several ways for studying it. One can state that 
this issue, as a philosophical category, has begun by Plato in the west and 
later by Plato’s pupil Aristotle and many contributions have been made to 
it by the philosophers of the Age of Enlightenment like Hobbes, Descartes, 
Locke, Hume and in the history of western thought, it has been developed 
by Kant. This extensive philosophical study has not left any aspects of 
human knowledge outside itself and by raising fundamental issues in 
each branch of human knowledge, it has sought to determine the scale of 
truth of the achievements of this knowledge by the means of the provided 
measures. In the science of law questions, the following are among the 
most important questions: what are the basic foundations of law? This 
question can be raised in a more general way: How can we reach a correct 
understanding of legal theories via an epistemological conception? 
Thus conceived, epistemology seeks after identification of principles for 
evaluation of legal theories. The current study was an effort for studying 
the the influence of epistemological notions in an important part of the 
history of human thinking (from the age of formation of philosophy in 
Greece to the emergence of Kant) based on a historical and philosophical 
persecptive of legal theory. 

Keywords: Epistemology, Scepticism, Foundationalism, Constructivism, 
Consistency of Justification, Natural Law, Legal Positivism.
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