
 

  
  
  

 يني دي تجربه يشناخت  معرفتتي رو در باب حجاميلي ودگاهي ديبررس
 

  ∗عبدالرسول كشفيدكتر 
  
  دهيچك

چارد ير.  از براهين مهم اثبات وجود خداوند استيني دي تجربهبرهان 
ت يگر، حجي فيلسوفان ديلسوف و متأله معاصر، و به تبع او برخينبرن، فيسو

 و اصل ياصل گواه: دانندي بر دو اصل ميبتن را ميني دي تجربه يشناختمعرفت
شناسان از  ي برخي معرفت مناقشهحل مباوري  اصل ساده،ن دوياز ا. باوري ساده

ت كه در ادراك حسي، به دليل وجود ويليام رو معتقد اس . است»ويليام رو«جمله 
 ،)وهمي و خطايي( تجارب مطابق با واقع از غير آن ، بازرسيهاي روش

ان در اين نوع ادراك به تو  ميباوري رااز اين رو، اصل ساده.  استرپذي تشخيص
 ، بازرسيهاي  به دليل فقدان روش،ي ديني تجربهكه در   در صورتيكار گرفت،

توان از اين اصل در   نمي بنابراين،امكان تشخيص تجارب واقعي از غير آن نيست
 به ، دينيي تجربهصل در كارگيري اين ا  ناتواني در به. ديني بهره بردي تجربه
ن مقاله، يدر ا.  ديني از منظر ويليام رو استي تجربه مخدوش بودن برهان ي منزله

 ديني و نقد ويليام ي  برهان تجربهباوري، ساده از اصل يايبند  صورتي ضمن ارائه
 بازرسي هاي روش ،نيز مانند ادراك حسي ديني ي در تجربه دهيم كهنشان ميرو، 

 ديني نيز به كار ي باوري را در تجربه توان اصل سادهو از اين رو مي وجود دارد
 براي اثبات وجود كردني  برهاني دفاع،ي ديني تجربه برهان ،بدين ترتيب و گرفت

  .خداوند است
              ي،اصل گواه -3، باوري اصل ساده -2، ي ديني  تجربه-1 :يدي كلهاي هواژ

  .ويليام رو -6د سوينبرن، ريچار -5هاي بازرسي،  روش -4
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  مقدمه. 1
. اند كرده اثبات وجود خداوند اقامه ي براين گوناگوني براه،لسوفان و متكلمانيف
ن ي، براهيشناخت تين غاي، براهين وجودشناختيبراه :ند ازا عبارت اين براهينن يتر مهم

ن درجات ي و براهن اجماع عامي، براهي ديني تجربهن ي، براهين اخالقي، براهيشناخت جهان
  1.كمال

 اثبات ي ادلهن يزتريبرانگ  از چالش2»ي ديني تجربه برهان «،ادشدهين يان براهيدر م
آمده و حاصل ها   از انساني جمعي كه برايا  تجربهقيطراز  برهان نيا.  استوجود خداوند

 ينيي د تجربهاگرچه  .دپرداز  مي به اثبات وجود خداوند، معروف استيني دي تجربهبه 
 هاي  يدر كانون بررس ستمي در قرن ب بوده است،اني ادرواني پانيهمواره موضوع بحث در م

 عطف مهم را در قرن ي  سه نقطه،ي ديني تجربه به يتوجه فلسف .ردگيي قرار ميفلسف
  :گذاردي پشت سر مستميب

ع تنو خود، ي  در اثر برجسته3مزي جاميلي و،در آغاز قرن: يبند  و طبقهميتنظ .1
  .زنديدست مها   آنيبند شده و طبقه نقل مسائل ي به گردآور4،ينيتجارب د

 مانند ي متفكران،60 و 50 هاي هدر ده: يني دي عرفان در باورهاگاهيتوجه به جا .2
 زي و نيني دي عرفان در باورهاگاهي جايبه بررس) 6عرفان و فلسفهدر كتاب  (5سياستوالتر 

  .پردازند  مييني دي تجارب عرفانيعام براهاي  يژگي وافتنيتالش در جهت 
 ، سوني به ا80 ي هاز ده: ي ديني تجربه يشناخت  ارزش معرفتيبررس .3
، كيث 7 متفكراني مانند ويليام آلستون توجهي ديني تجربه يشناخت معرفتهاي  يبررس
 نيا مهم در ي مسأله. كند  ميرا جلب 10مايكل مارتين  و9 كاروالين فرانكس ديويس،8يندل
 اي آ،گري داني دارد؟ به بيشناخت  ارزش معرفتي ديني تجربه ايآ:  استنيها ا يبررس
انديشمنداني چون (  باشد؟يني دي باورهاي معرفتي كننده هيتواند توج  ميي ديني تجربه

 و كساني مانند ي ديني تجربهشناختي  اعتبار معرفتآلستون، يندل و ديويس از حاميان 
  .)شوندالفان اين اعتبار محسوب ميمايكل مارتين از مخ

  :نويسددر اين باره چنين مي 11 پاوراميليو
 نيدر ارتباط با ا.  معاصر استني دي  مهم در فلسفهموضوعات از يكي ي ديني تجربه«
 به لحاظ ي ديني تجربه ايآ) 2 ست؟ي چي ديني تجربه) 1:  دو سؤال مطرح است،موضوع
 ي  جملهاي گزاره ي براي عقالنهي توجي ديني تجربه اي آ،گري داني معتبر است؟ به بيمعرفت

 فرد دگاهيها با توجه به د  پرسشنيكند؟ پاسخ به ا  مي فراهم» دارد وجودي الوهيتيواقع«
  12.» باشدريتواند متغ  ميي و امر الوهي عقالنهي تجربه، صدق، توجن،ي دمي مفاهي بارهدر
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 14باوري و ساده 13يبه صحت دو اصل گواه  وابستهي ديني تجربه يشناخت اعتبار معرفت

 را يايبند م، سپس صورتيپردازي مي ديني تجربه يِستي به چ،ن نوشتاري اي در ادامه .است
 بر دو اصل  رابرهانن يا ي ابتناي  نحوه، و در آنميكني ارائه مي ديني تجربه برهان از

 و بررسي نقد باوري ل ساده اصي به بررس،انيدر پا. ميده  مي نشانباوري  و سادهيگواه
   .ويليام رو به آن خواهيم پرداخت

  

  ي ديني تجربه يستيچ. 2
منابع متعارف . متعارفنامتعارف و : داننديمشناسان منابع معرفت را دو قسم معرفت

متعارف نا اما منابع  دارند،يرس دستها   آنها به شتر انسانيا بي هستند كه همه يمنابع
ند ا منابع متعارف عبارت. برند  ميبهرهها   آن ازها  از انسانيمحدودع  جمفقطند كه يها آن
  .ي، حافظه و گواهبيني درونقل، ، عيادراك حس :از

ك آبشار، ي يدن صدايك پرنده، شنيدن يمانند د (ي ادراك حس، منابعني اانيدر م
سنخ تجربه از  )... وديم و امي اندوه، بي،احساس شاد(بيني  درون و )... وك گليدن ييبو

 ، آنيگذراند و در پي از سر ميي است كه فاعل شناساياتجربه واقعه .شونديمحسوب م
) بيني درون و يادراك حس( ي تجربشناخت. ابدي  ميي آگاهي نوعيي متعلَّق شناساي درباره
.  استبانهغاي )يعقل، حافظه و گواه( ر آني غ كه شناختي در حالحاضرانه،است  يشناخت

  حاضريي فاعل شناساي آگاهي  در آستانهي به نوعيي متعلَّق شناسا،يتجربدر شناخت 
در شناخت  .ديآي حاصل ميطيا وساي شناخت با واسطه ،ر آنيغ كه در ي در حال،است
  . داردييواسطه بر فاعل شناساي بي و ظهوري آشكارگييمتعلَّق شناسا ،يتجرب

 ،ق آنياز طرنبعي است كه م ،ن منبعيتر مهم،متعارف شناختناان منابع يدر م
 مانند شناخت حاصل از ادراك ، شناخت حاصل از اين منبع.ديآيحاصل م ي ديني تجربه

 مانند ،در اين نوع شناخت و شود  ميختي حاضرانه محسوب شنا،بيني درونحسي و نيز 
واسطه ي بي و ظهوري آشكارگييمتعلَّق شناسا، بيني درونادراك حسي و   ازشناخت حاصل

  بلكه، از جنس احساس و عاطفه نيست، از اين منظري ديني تجربه . دارديي فاعل شناسابر
ادراك حسي مبتني بر سه ركن فاعل گونه كه  ساختي شبيه ادراك حسي دارد و همان

  حضور يا و)شيء محسوس ( يا مدرك16ناسايي، متعلق ش)انسان (يا مدرِك 15شناسايي
 نيز ي ديني تجربه،  آگاهي فاعل شناسايي استي نه آستابر متعلق شناسايي 17آشكارگي

و ) خداوند ( يا مدرك، متعلق شناسايي)انسان (يا مدرِك فاعل شناساييمبتني بر سه ركن 
 متعلَّق ،يدر ادراك حس.  فاعل شناسايي استبرق شناسايي حضور يا آشكارگي متعلَّ

 اي گونه به كند،  مي جلوهاو رب و دهد  مي نشان فاعل شناسايي بهي خود را به نحوشناسايي
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دن ي شن،ك گلي دنييبو ،ك غذايدن يچش، ك درختيدن ي د.دكه قادر به شناختش باش

و  فاعل شناسايي با اين امور ي  مواجههحاصل ك سطحي  كردنلمس  وي يك آبشارصدا
  است بامتفاوت زْيك چي يِادراك حس .بر فاعل شناسايي استها   آنا ظهوري يآشكارگ

رابر درختي با  اگر در ب. آني درباره استدالل  و آنتصور ، آنيآورادي ، آني درباره دنيشياند
 آن ي  درباره و را تصور كنيم، به آن بينديشيم درختتوانيم آن مي،چشمان بسته بايستيم

كه با دهدرخ مي رويداد ديگري ،باز كنيمكه چشمان خود را  اما به محض آن ،استدالل كنيم
گاهي  آي  آشكارگي و ظهور درخت در آستانه و آنگفته متفاوت است پيش امور ي همه

ي  تجربه حاضرانه باشد؛ شناختي ، شناختمان از درختشود  ميرويدادي كه سبب. ماست
 خداوند بر انسان ي  و جلوهانسان، خداوند: ي ديني تجربه جزء سه .ن استيز چني نديني
  او،تصور  او،يادآوري  او،ي دربارهدن يشينداا متفاوت است ب نيز  خداوندي تجربه .است

 كه  به نحوي،كند  مي جلوهها  برخي انسانگاه خداوند بر . مانند آنو  اوي درباره استدالل
 ويليام .ندصفاتش باش  و افعالبرخي از از  و او مقدس وجودم ازي مستقيقادر به آگاهآنان 

  :نويسد باره چنين مي در اين،تنوع تجارب ديني ،  خودمعروفجيمز در اثر 
»سازندمي آگاه ،هاي محسوس  واقعيتهاي ه ما را از برخي از جنبحواس ظاهري .

 مانند ادراك حسي ،گذرانند را از سر مياين تجارب براي كساني كه 18عرفانيتجارب 
 نشان شده از تجارب ديني ش گزارهاي  نمونه. است]بخش آگاهي[ مستقيم از امور محسوس

 اين تجارب به لحاظ ،ندا  غايبي ديني تجربهگانه به هنگام   حواس پنجچهاگردهد كه مي
  19.»]اند بخش آگاهي[ اند  همسان با تجارب حسيشان شناختي كيفيت معرفت

 وجود ، حسيي  مانند تجربه،ي ديني تجربه  مهمفرض پيش، اتبا توجه به اين توضيح
 مدنظر ي دينيِ تجربه  بنابراين.استي فاعل شناسايي و متعلق شناساي ميان دوگانگينوعي 
 وحدت ي سخن از نوع،ي عرفاني  تجربهدر . عرفاني متمايز استي شناسان از تجربه معرفت

 ،ي ديني تجربهكه در   آنحال ،ست ايي و متعلق شناسايي فاعل شناساانيم) ي دوگانگينف(
  .يي و متعلق شناسايي فاعل شناسااني مگانگي دو؛ استگانگيسخن از دو

  
 يني دي تجربهبرهان . 3

جا كه اين دو  از آن .مبتني است باوري بر دو اصل گواهي و سادهي ديني تجربهبرهان 
 به اصول نمود، مطرح لسوف معاصر،يدان و ف يه اال،بار ريچارد سوينبرن نخستين رااصل 

ق صد« ،يباور  اصل سادهبا و »يصدق اخالق« ،يبا اصل گواه 21.ندا  معروف20سوينبرن
و  گفتار با باور مطابقت ،يصدق اخالقمراد از . شود  ميدييتأ  دارندگان اين تجارب»يمنطق
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گويي   راست،گواهي با اصل ، به بيان ديگر. است باور با واقعمطابقت ،ي منطقصدق منظور از

  .شود  مينفي  بودن تجارب توهمي،باوري  و با اصل سادهشود  مي تأييددارندگان تجارب
   گواهياصل  .1. 3

مگر  ند راست است،يگو  ميگران به منيچه د آن :شود  مياصل گواهي چنين بيان
 به . در تعارض افتد)به لحاظ كمي(  منترِ شيا بي )به لحاظ كيفي( تر قيبا باورهاي دق كه آن

ها   آنگو بودن كه به نحوي دروغ  مگر آن،گو بودن ديگران است  اصل بر راست،بيان ديگر
   . شده باشدبراي من محرز

   اصل ساده باوري.2. 3
اصل   وجود دارد كهرسد  مي منچه به نظر آن :شود  ميتبيين چنين باوري سادهاصل 

به ( تر قي دقيباورهابا  كه  آنمگر ، تحقق خارجي و مستقل از ذهن من داردآن است كه
 ي ربه تج،به عنوان مثال. باشدمن در تعارض ) به لحاظ كمي (تر شيا بي )لحاظ كيفي

اين كه  مگر آن ، داردابر منردر ب واقعي اي ه از يك درياچه نشان از وجود درياچ منديداريِ
 از اي هتجرب ،شرايطاين  پيشين من در  مشابهتجاربكه تجربه در شرايطي واقع شده باشد 

 مگر ، شيء استآن اصل بر سرخ بودن ،يابم يا اگر رنگ شيئي را سرخ ميسراب باشند،
 ديداري سرخ بودن ي  از تجربه،در اين صورتام كه  مبتال به كوررنگي، مثالً بدانم كه كه آن

   .بگيرم سرخ بودن شيء را نتيجه متوانشيء نمي
 يبرا، 22»وجود خداوند براهين« با عنوان اي ه در مقال1939 براد در سال ي ديس

ز تجارب مطابق ي تميانسان بران باور بود كه ي براد بر ا23.ن اصل پرداختيبار به طرح ا نياول
ن ي آن چنيان اجماليد كه بيجو ين بهره ميادي بني از اصل،)اتيوهم( ر آنيبا واقع از غ

  :است
 ،ادشدهي اصل ي بر مبناداند، يم x  ازاي ه دارد كه آن را تجرباي ه تجربي كسيوقت

 ينه وهم  وياقع او وي تجربه(كند  ي را تجربه مx  او واقعاًرديجه بگيمعقول است كه نت
 كه ي كسمثالً. ار داشته باشدياخت ن استنتاج دريه اي را عليليكه دال ني مگر ا،)است
  او معقول است كه واقعاًيِريگ جهين نتي را در برابر خود دارد، ااي هاچي دري  مشاهدهي تجربه

كه  ني ا مگر،ستيكند سراب نيچه را كه مشاهده م  وجود دارد و آناي هاچيدر برابر او در
  .ار داشته باشدياخت ن تجربه دري اييِنما  را در رد واقعيليدال

   :كندين استدالل مي چنينيسپس براد در باب تجارب د
   نامعقول است؛ينين اصل در تجارب ديعدم استفاده از ا .1
   ؛ستي در دست نيني دانستن تجارب دي در وهميل معقوليدل .2

  :نيبنابرا
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  . ندا ا واقع مطابق بينيتجارب د. 3

ن اصل را به عهده ين اي تدو،لسوف معاصريدان و فيهاال نبرن،يچارد سوي ر،بعد از براد
ن باور بود كه اصل ي بر ا، مانند براد،نبرنيسو. نام نهاد» باوري اصل ساده«گرفت و آن را 

 قاطع در رد يليجا كه دل  به كار گرفت و از آنينيتوان در باب تجارب ديادشده را مي
  .نما هستند ن تجارب واقعي ا،ستي در دست نيني تجارب ديينما واقع

بر مبناي .  در دعاوي حقوقي دانستاصل برائتبا   مشابهتوان به نوعي را ميهر دو اصل
 ،بر مبناي اصول سوينبرن 24.كه جرم ثابت شود  مگر آن، استيگناه ياصل بر ب ،اصل برائت

عدم (كه جرم   آنمگر است،) با واقع(ا باور ي) وربا با(سخن ) مطابقت (يگناه ي بر باصل
   .ثابت شود) مطابقت

 ي ديني تجربه  برهان منطقيساخت. 3. 3
  : اولي مقدمه

 O نظر او رسد كه به داشته باشد كه )E( 25»يالتفات ي تجربه« )S( يياگر فاعل شناسا
Pاست . 

 . استO P دارد كه 26»يه در نگاه نخستيتوج« S گاه آن
 :گري داني ببه
E »است كه 27»يل در نگاه نخستيدل O Pاست . 

 ديداري گلداني را روي ميز مقابل ي  تجربه)S( ييفاعل شناسا اگر ، به عنوان مثال
 S گاه آن ،) او وجود داردمقابلبه نظر او رسد كه گلداني روي ميز  (خود داشته باشد

 بايد توجه داشت .وجود داردكه گلداني روي ميز مقابل او   دارد»يه در نگاه نخستيتوج«
 »ه در نگاه نخستيتوج«توان از وجود  نيز مي سرابي  در تجربه مثالً،كه در تجارب وهمي

  .سخن گفت
 يزيكند از چ  مي آن احساسي كه دارندهاست  اي هتجرب » التفاتيي تجربه«مراد از 

 به رواست كه  اي ه تجرب، به بيان ديگر. خود آگاه استيمستقل از خود و حاالت نفسان
   . داردييات فاعل شناساي مستقل از ذهن و ذهنيزيچ

 :)يباور اصل ساده(  دومي مقدمه
 ،ستي نO P نباشد كه) S( رس در دست 28)بطليم (يتر شيا بيتر  قيل دقي دالاگر
 . استO P دارد كه 29»يه خوبيتوج« )S( گاه آن
 :گريان دي ببه

 . استO Pت كه اس 30»يل خوبيدل« )S( التفاتي ي تجربه
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 »ه در نگاه نخستيتوج« ،) سرابي تجربهگلدان روي ميز و (گفته  دو مثال پيشهر در 

  تبديل»توجيه خوب« اين توجيه به ،بطل باورهاي مدر اولي به جهت فقدان :وجود دارد
 اين توجيه در سطح همان ، به جهت وجود باورهاي مبطل، سرابي  اما در تجربه،شود مي

ه در نگاه يتوج هم ، گلداني  در تجربه، به بيان ديگر.ماند  مي باقي»ه در نگاه نخستيتوج«
 م را داريه در نگاه نخستيتوج فقط ، سرابي  توجيه خوب و در تجربه را داريم و همنخست

 در نگاه نخست را به هيتوج) يباور اصل ساده( دوم ي مقدمه. و فاقد توجيه خوب هستيم
يكي كه  همان است )ه خوبيتوج( خوب ليدل و كند  ميليتبد) ه خوبيتوج(ل خوب يدل

به  32)باور صادق موجه( 31ي معرفتئجز  معرفت در تعريف يا تحليل سهي گانه از اجزاي سه
 .آيدحساب مي
 : سومي مقدمه

ده است كه خداوند وجود يرسها   آن نظربه  داده است كهين تجربه روي اي كسانيبرا
 . استي اعمالي دهنده ا انجامي است ي اوصافيا دارايدارد 

 : چهارمي مقدمه
در ) هايي بطلم (يتر شيا بيتر  قي دقيباورها ،ن تجاربي از ايه برخيدست كم عل

 .ستيدست ن
 :جهينت
ا صفات ي افعال ي وجود دارد و داراخداوند كه ني است بر ايل خوبين تجارب دليا
  . استيخاص

  ينيي د تجربه بررسي و نقد برهان .4. 3
به كمك اين مقدمه  نفي . اول صادق استي  مقدمه، برهاني از مقدمات چهارگانه

  از اين رو. است تجربهمعرفتي ارزش نفي به معناي آن ينف زيرا ،استتجربه خودشكن 
اين نفي . ارزش معرفتي ندارند خود  نيزن مقدمه به كار گرفته شوندي اي كه در نفيتجارب

 مستلزم شكاكيت در باب وجود عالم محسوس  نيز تجربهز ا غير منبعيبه كمكمقدمه 
 سوم ي  مقدمه. حسي استي از طريق تجربه چراكه تنها راه معرفت به عالم محسوس ،است

 منكران اعتبار  و حتي قطعي است،در اين بابتواتر وجود به دليل اصل گواهي و نيز 
 چهارم نيز ي  مقدمه.ندپذيرمي اين مقدمه را صحتنيز  ي ديني تجربهشناختي  معرفت

 مانند خداناباوري ي ادلهعليه برخي از تجارب ديني  مفروضيرا تنها مبطل  ز،قطعي است
 كافي و ،يك در اثبات مقصود  هيچ اين دليل و داليل مشابه كه شر استاستدالل از طريق

سان شنا  برخي از معرفتي  مناقشهمحل )يباور اصل ساده(  دومي  اما مقدمه.وافي نيستند
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اشكال اين رو و نقد ويليام  به اشكال ،در ادامه. قرار گرفته است 33»ويليام رو«مانند 

  .پردازيم مي
 امكان ،يدر ادراك حس: ) دومي مقدمه(باوري   نقد ويليام رو بر اصل ساده.1. 4. 3
 ي موجود پنداشتن امر،متوهمراد از . ي حسي خطا ومتوه: هست خطا دو نوعوقوع 

 چراكه انسان آبِ ناموجود را م است،توه ي سراب نوعي تجربه ، به عنوان مثال.ناموجود است
. به محيط اطراف خود استنسبت  زوفرنيمار اسكيات بمتوه گرْي مثال د.دانگار  ميموجود

 موجود ين معنا كه امري به ا موجود است،ي امري  واژگونهي تجربه ي حسيمنظور از خطا
قاشق در آب را شكسته يافتن،  ،مثالبه عنوان . ميه كن هست تجربچه را متفاوت با آن

در . شكل مشاهده كردن  بيضي، مدوري را از بغلي يا سكهدن و ي ديرنگ را آب يآسمان ب
باورهاي توهمي و خطايي را از ، 34»هاي بازرسي روش«توان با استفاده از ميادراك حسي 

 شدن به محل سراب و با بازرسي توان با نزديك  مي.باورهاي منطبق با واقع تميز داد
 و از سالمت لمس كردقاشق را توان   مي.جا آگاه شد ن از فقدان آب در آ،تر محل آن دقيق

 و سالم بودن آن را ديد  به آن نگاه كردو مجدداً از آب بيرون آورد  آن را و ياآن مطمئن شد
  . آن اطمينان حاصل كرد مدور بودناز ،ديگر به سكه اي هي زاو ازتوان با نگاه مجدد  ميو

 ديني باوري را در تجارب سادهتوان اصل   نمي به همين دليلويليام رو معتقد است كه
 بازرسي وجود ندارد و از اين رو امكان هاي روش ،ي ديني تجربهدر  زيرا ،به كار گرفت

 35.تشخيص باورهاي توهمي و خطايي از باورهاي منطبق با واقع وجود ندارد
ويليام رو معتقد است اصل  :باوري از منظر ويليام روختار اصل سادهسا. 2. 4. 3
 ضمن افزودن اين او.  يك قيد استو نيازمنداش ناقص است  باوري در ساختار فعلي ساده

  :كندقيد به اصل، آن را چنين اصالح مي
 بداند كه چگونه و  داشته باشدx از وجود )E( ي التفاتي  تجربه)S( ياگر فاعل شناسا

 : گاه آن ،ص دهدي تشخيي و خطاي را از تجارب توهمx يِ واقعي تجربه
S »به وجود  »يه در نگاه نخستيتوجxدارد .  
 :گاه آن،  وجود نداردx نباشد كه Sرس  در دست يتر شيا بيتر  قيل دقياگر دالو 
S »دارد كه »يه خوبيتوج xموجود است .  

 از اصل  فوقتقرير جديدگفته با   پيش دوم برهانِي اگر مقدمه ، ويليام رواز ديدگاه
در نتيجه و  كاذب است ي ديني تجربه ي بارهاين مقدمه در ،گزين شود باوري جاي ساده

  . مخدوش خواهد بودي ديني تجربهبرهان 
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 ، بودن تجربه استير واقعي بر غاصل ،ي ديني تجربهدر  ،ام رويلين از منظر ويبنابرا

 بودن ي بر واقعاصل ،ي حسي  تجربهدر  كهي حالدر . شودآن ثابت  بودنيواقع كه ني امگر
  . بودن آن ثابت شودي واقعريغ كه ني امگر ،تجربه است

 اصل  ويليام رو ازضمن پذيرش تقرير جديد: نقد اشكال ويليام رو. 3. 4. 3
 بازرسي براي تشخيص تجارب هاي روش نيز ي ديني تجربهدر :  بايد گفت،باوري ساده

 بازرسي دو هاي روش ، در ادراك حسي. از تجارب مطابق با واقع وجود داردتوهمي و خطايي
تر و  ها بيشكه از اين دو، شمارِ پسيني ،)تجربي ( و پسيني)عقلي (پيشيني: ندا قسم

براي  پسيني بازرسي هاي روش ، ديداريي  در يك تجربه،به عنوان مثال. ترند ها كمپيشيني
  :ند ازا عبارتتشخيص توهم يا خطاي حسي 

 ؛ به متعلق شناسايينگاه دوباره. 1
 ؛ فاعل شناسايير منظرييتغ .2
 ؛ نور موجودينيبازب .3
 ؛گر استفاده كردنياز حواس د .4
  .گران استفاده كردني دياز گواه .5

 بازرسي نيز براي تشخيص توهم يا )عقلي ( پيشينيهاي روشتوان از  مي،در عين حال
است كه سطحي مساوي  ديدهاي را  ي مدعي شود كه دايره اگر كس مثالً.خطا كمك گرفت

محال بودن چنين توان مي  پيشين و مستقل از تجربهاي گونه به ،با يك مربع داشته است
 اين باور .را ثابت كرد) اي همسان نيست كه سطح هيچ مربعي با هيچ دايره اين( اي هتجرب

 وجود ازتوان  نيز ميي ديني هتجرب در . يادشده استي  تجربهمبطلِ) عقلي(پيشيني 
  بازرسيهاي روش ، حسيي  با اين تفاوت كه بر خالف تجربه بازرسي سخن گفتهاي روش
جا كه  از آن مثالً .اند 36)تجربي(و كمتر پسيني ) عقلي(پيشيني   عمدتاًي ديني تجربهدر 
: بالضرورهه گا ، آن خداوند وجود داشته باشداگر« ي صدق شرطيه ،توان به صورت پيشينمي
تواند به ، اين شرطيه خود مينشان دادرا  »ر مطلق استي مطلق، قادر مطلق و خعالم
 اگر مثالً .تجارب ديني به كار گرفته شود در )عقلي ( پيشيني يك روش بازرسيي منزله

 از طريق ، شود كه وجود الوهي را با علم يا قدرت محدود شهود كرده استكسي مدعي
توان مخدوش بودن اين تجربه  مي،پيشيني استروش بازرسي  كه نوعي ، يادشدهي  شرطيه

 توانستيم بطالن عقلي و به كمك روش قبليطور كه در مثال رياضياتي  همان( را نشان داد
  ). تساوي دايره و مربع را نشان دهيمي تجربه
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  گيري نتيجه. 4
كه سه  مقدمه است  مبتني بر چهاري ديني تجربه برهان ،ونه كه مشاهده شدگ نهما
 برخي ي  مناقشهمحل) باوري  دوم، اصل سادهي مقدمه( و يك مقدمه صحيح آن ي مقدمه
 در  مزبوري  ويليام رو معتقد است كه مقدمه. است»ويليام رو« از جمله شناسان تمعرف

 ديگر ، كه با افزودن اين قيد است و بايد قيدي بدان افزوده شودتمام نااش كنونيساخت 
مقدمه كاذب اين  ، در اين صورتزيرا  به كار گرفت،ي ديني تجربهدر برهان  را آنان تو نمي
قيد عمل ويليام رو در افزودن چه ، روشن شد كه اگرشده با توجه به توضيحات داده .است
در نتيجه  ، صادق است مذكوري  باز هم مقدمه،با وجود افزايش اين قيد ، درست استمزبور

  . اثبات وجود خداوند استبراي پذير  دفاعرهانيب ي ديني تجربهبرهان 
  

  ها يادداشت
-130: ، صص2 و 631-571: ، صص3، 5، 1شماره  منابعبه . ك.براي آشنايي با اين براهين، ر. 1

175.  
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