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به  اقبال دهد نشان ميگرايانآفرين تجربه  مناقشات تحولتوجه به منشأ برخي
كه  رفه اينُط. گرايان سر زد طاهايي بود كه از عقل واكنش منفي به خ نوعيگرايي، تجربه

ي  شكاكيتتا سبب شد  گويا همين موضوع وگرا نيز بودند حال جزم يان درعينگرا عقل اكثر
 قوت و اعتبار اي از نشانه ضعف، بلكه ي هنقط نه  ديگروجود داشت تجربه  اعتماد بردر كه

  .شودشمرده 
هاي رومانتيست. شكل گرفت رومانتيك اييفض در يني دي ه تجرب ازهاي بحثپايه

 و ، احساسي هگوهر دين را امري از مقول ،ماخر شاليرمانند فريدريش ، قرن نوزدهممانيِآل
 در  با اين ابعادهرچندفروكاهش اين .  كردندتلقيبا دليل و استدالل بيگانه  را حقيقت آن

 نقشي حياتي اشگرايانه  عملويكردراو نيز با  وجود ندارد، جيمز  فيلسوفي مانند ويليامآثار
 .دانستروح مي كننده و بي  امري كسلرا بدون آن ديني قائل بود و دين ي هبراي تجرب

 آن در حيات  انگيزشيِنقش ،نزد جيمز  دينيي ه اهميت تجرب گفت وجهتوان ميجرأت  به
ثي نو و  بح دينيي هانه به تجربشناس معرفترويكرد . شبخش  نه وجه معرفت،انسان بود

آن  اصليآلستون يكي از مقررين  .پي . ويليام، اخير است و بدون شكي مربوط به چند دهه
  .دشو ميمحسوب 
هاي   معيارهاي پوزيتويستنظر داشته باشيم مورد اين مسأله مد در الزم استآنچه
 و ايجابي شكل گاه درپذيري را،  تجربهها پوزيتيويست. هاست معناداري گزارهدربابمنطقي 

هاي ديني  گزاره و در معناداريرار دادند محك معناداري سخن ق،گاه در صورت سلبي
انه شناس معرفتكرد كه روي فارغ از اين .ها را فاقد معنا دانستند آن اساساً و يانمودندترديد 

 و آيا اين  استثر از نهضت پوزيتويسم منطقي بوده تا چه ميزان متأ دينيي هبه تجرب
است يا هاي ديني گزاره دانستن براي معنادارپذيري معيار تجربه با مماشات  نوعيرويكرد 

برد  خود به سر ميي هدر مراحل اولي  دينيي هرسد اين رويكرد جديد به تجرببه نظر مينه، 
  .مواجه است اساسي هايچالشبا و 

ني را ي دي ه تجربي هانه آلستون به مسألشناس معرفتم رويكرد يكوشدر اين نوشته مي
تحديد  ابتدا ،بدين منظور.  اشاره كنموارد كرد بر آن توان ميبررسي و به اشكاالتي كه 

شرايط الزم براي اعتبار   نمود وي ه نظري سپس آلستون،ازمنظر  دينيي هتجرب مصداقيِ
 شود و وارد ديني ي هبخشي تجرب  كه ممكن است بر معرفتآخر اشكاالتي  و دست،نمودها

 و ي آلستونها به نقد پاسخگاهآن .ميكن مي به اين اشكاالت را طرح تونآلس هاينيز پاسخ
 شايسته است به برخي از جستارهايي كه ،پيش از آن. راد اشكاالت ديگر خواهم پرداختاي

  .شوددر اين موضوع نگاشته شده است اشاره 
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 ي تحقيقيشينهپ. 2

ند به چندين جستار ارزشم ، از ديدگاه آلستوني ديني تجربهي شناس معرفتدرباب 
 نسبت ،اختصار معرفي و در پايان در اينجا سه جستار به زبان فارسي نگاشته شده است كه

  : ازاند عبارتاين سه جستار . دشو ميجستار حاضر با آنها مشخص 
  1 دينيي هي تجربشناس معرفتليام آلستون در  وييتحليل انتقادي آرا -
  2 دينيي هي تجربشناخت معرفت اعتبار درباب آلستون تقريري جديد از ديدگاه ويليام -
  3. ديني در توجيه باورهاي ديني از نگاه ويليام آلستوني هنقش تجرب -

تفصيل مورد بحث قرار  ي آلستون را بهشناخت معرفت نويسنده مباني ،در جستار اول
هاي ر تجربه ساختادربابهاي باورساز و اعتمادگروي  رويهي هداده است و بيشتر بر مسأل

 اين جستار را توان مي.  تأكيد كرده است،ادراكي، اعم از ادراكات حسي و ادراكات عرفاني
 دربابين اثر آلستون تر مهمكه دانست  4ادراك خداوندشرحي مختصر از كتاب 

 باور دربابيي آلستون گرا تجربهاز ميان انتقاداتي كه بر .  ديني استي هي تجربشناس معرفت
 هاهاي آلستون به انتقادات مبتني بر تنوع تجربه بيشتر بر پاسخ،شده استديني مطرح 

  .مركز شده استت
هاي باورساز در  رويهدرباب اعتمادگروي ي ه نويسندگان با تبيين نظري،در جستار دوم

 بر اين نكته تأكيد دارند كه ،تجارب انساني و تكيه بر يكساني ساختار تجارب حسي و ديني
 هريك از اعتمادبودنِدرخورِ ي هاند و درجديني هر دو مشتمل بر سه سطحتجارب حسي و 

لذا اگر قرار است ما بر تجارب حسي . اين سه سطح در هر دو نوع تجربه به يك اندازه است
همان اندازه اعتماد داشته  اي نداريم جز اينكه بر تجارب ديني نيز بهخود اعتماد كنيم، چاره

ي را در مورد تجارب ديني باور آسان اصل هاي مختلفن تأثير روايت ميزانويسندگانْ. باشيم
توجيه در «ند كه مبطالت كن مي بر اين نكته تأكيد ،اند و در بخش انتقاداترا بررسي كرده

همان اندازه كه در تجارب ديني   به،هاي ما است تجربه كه مربوط به سطح سومِ،»بادي نظر
  .جود استوجود دارد در تجارب حسي نيز مو

 ي ه حسي و تجربي هتجربهاي  تفاوترويكرد اين مقاله در پاسخ به انتقاداتي كه بر 
 ميان تجارب ، آني هند رويكردي مبتني بر استقراء است كه در نتيجكن ميديني تأكيد 

هاي ديني مختلف وجود دارد هيچ تعارضي نيست و همگي به اي كه در سنتديني
  .گردندهاي ديني مختلف بازميألمري و سنتا  نفسهاي حقيقتقدرمشترك

 به ، مورد نظر آلستون دينيِي ه نويسنده با تحديد مصاديق تجرب،در جستار سوم
باشد تجربه مي ي تجلي خداوند بر آگاهي شخص صاحباباورهايي پرداخته است كه تا اندازه

ان تجارب عرفاني يا منشأ اين باورها هم. ندشو مي باور پايه محسوب ،و از ديدگاه آلستون
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گيرند همان هاي باورسازي كه اين تجارب را به عنوان ورودي ميديني هستند و رويه
نويسنده در ادامه . ندكن مي حسي را توليد ي ههايي هستند كه باورهاي ناشي از تجرب رويه

 عرفاني ي ههاي تجربهاي مشترك تجارب حسي و عرفاني و سپس به برخي تفاوتبه مؤلفه
 مناسب را در توجيه ي هي باورهاي قبلي و زمينپردازد و نقش مجموعهتجربه حسي ميو 

ناپذير تجارب ديني در  در بخش انتقادات نيز بيشتر بر تنوع آشتي. دكن ميباورها بررسي 
 با ي ديني تجربه درباب آلستون ي  كه به ناسازگاري نظريه،ميان پيروان اديان مختلف

  . تأكيد شده است،انجامدي او در مورد مسيحيت ميديدگاه انحصارگرايانه
آنچه در جستار حاضر خواهد آمد نسبت به جستار اول در مورد انتقاداتي كه بر 

خصوص بر   و بهيي ديني آلستون وارد شده از تفصيل بيشتري برخوردار استگرا تجربه
هاي باورساز ر به رويه كمت،در مقايسه با جستار دوم .ناپذيري تجارب ديني تأكيد دارد آزمون

 از ديدگاه آلستون، )يا ظهور( با طرح شرايط اعتبار يك نمود ،پرداخته است و در عوض
 را در )خصوص در شكل سلبي به (يباور آسان و اصل »توجيه در بادي نظر« نقش عميق

در مقايسه با جستار همچنين .  مورد تأكيد قرار داده استي ديني تجربهموفقيت برهان 
طرز مشابهي بر تشابه ساختاري تجارب حسي و تجارب عرفاني تأكيد كرده است،   به،سوم

فقدان  بر مشكل ،ناپذير تجارب ديني جاي تأكيد بر تنوع آشتي  به،لي در بخش انتقاداتو
  .بودن تجارب ديني تمركز كرده استناألذهاني  پذيرش عمومي يا بين

 

   دينيي ه مصاديق تجرب درتحديد. 3

 مورد  ديني ه فلسفدراي كه ديني ي هتجرب كه بايد توجه داشته باشيم نخست اين
د توان مياين تجربه .  خداستي ه است تجربآن و متناسب با اغراض گيردمطالعه قرار مي

بنابراين .  احساس خشيت، خوف، شوق شديد و حاالتي رواني از اين قبيل باشدمشتمل بر
  . از موضوع بحث خارج استا فنا در نيرواني تجربياتي مانند تجربه

 بر آن 5 نمودي ه يعني نظري، پيشنهادي خوداي كه آلستون در مدل ادراكيِتجربه
  ازواسطه و غيرحسي بيي هنامد، تجربادراك عرفاني مي  آن را و اصطالحاًدكن ميتمركز 
عمال  ا.شونده در آن محفوظ بماندگر و تجربه به اين شرط كه دوگانگي تجربه،استخداوند 

ها ها از جانب آلستون داليل خاص خود را دارد كه در اينجا به برخي از آن اين محدوديت
  .يمكن مياشاره 

گر ممكن است با شد؛ مثالً شخص تجربهواسطه بااي باد تجربهتوان مي ديني ي هتجرب
كردن به غروب زيباي ساحل، به جمال خداوند منتقل شود و درونش مملو از عشق به  نگاه

  : ديني كاري نداردي هاما آلستون در مدل خود با اين نوع تجرب .يبايي خداوند گرددز
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هايي ها تجربهاين است كه اين...  خداوندي واسطه بيي هدليل من براي تمركز بر تجرب
 :ص ،1(آيندهاي خداوند بر فرد به حساب ميكردن  موجهي جلوهنحو بسيار هستند كه به

35(.  
 شده استهاي ديني قائل وديتي كه آلستون در مصاديق تجربهدومين محد

   است؛بودن متعلق تجربه غيرمحسوس
 دليل اصلي اين انتخاب آن است كه چون خداوند روحاني محض است، براي

 ي هيشتري دارد تا هرگونه تجرب غيرحسي بخت بي ه چنان كه هست، تجرب،كردن او جلوه
  ).36:  صهمان،(حسي 
ما را به اين نكته توجه  دشو مي آلستون در سومين محدوديتي كه قائل هايتندر و 

 رگر با امد شامل مواردي باشد كه شخص تجربهتوان ميدهد كه مدل ادراكي او نيم
  5).همان (رود تمايزات ميان آن دو از بين ميي مهد و هكن ميشده اتحاد وجودي پيدا  تجربه

  

  اكات حسي ادر درساختار ادراكي بشر. 4

 معياري كه بايد  معتقد است، رودريك چيزوم معاصر،ي ان برجستهشناس معرفتيكي از 
او .  بيان شرايط الزم و كافي باشداز قبيل ارائه داد بايد ادراكات حسيبراي سنجش اعتبار 

 بگذارد، پس د اطالعاتي در اختيار ماتوان مي اين پرسش كه ادراك حسي چگونه در پاسخ به
 مسلّم ازاي مدركات حسي به  وجود خارجيِ ما، در آنكه(انديشانه   جزمي هن دو نظرياز تبيي
كه مدعي استلزام استقرائي ميان چيزي كه درك ( استقرائي ي هو نظري) دشو ميفرض 

و  اين دو بيان اشكاالت) استديشانه ان شكلي غيرجزم ازاي خارجي آن به هب د و ماشو مي
 اين الفعنوان  ادراك چيزي به ،دهد كه بر اساس آنجيح مي سومي را تري هظريه، نظرين

  . است را تضمين كندالف چيزي كه موجوديتقابليت را دارد كه 
ند شاهدي بر وجود مدركات خود توان ميوم به اين پرسش كه چگونه حواس پاسخ چيز

ت اين را ند، قابليشو ميطرق خاصي بر ما نمودار  كه اشياء به رف اينص: استچنين  ،باشند
 مثالً يك لِكه چيزي در شك  اين و نفسِجود خارجي آن اشياء را مبرهن كند؛دارد كه و

 د نشانگر وجود خارجي درختي باشد كه آن راتوان مي خود دشو ميدرخت بر ما نمودار 
  .)46-42: ، صص9(يمكن ميادراك 

 و از آن دفاع ي طرحباور انآسبا عنوان اصل  برن نيز اين ديدگاه را سوينريچارد 
 خاص، اگر از جهت ي هاين يك اصل عقالني است كه در غياب يك مداّق :دكن مي

ي براي شخص چنين به نظر رسد كه الف حاضر است و خصوصيتي دارد، آنگاه شناس معرفت
   ).303: ، ص13(احتماالً الف حاضر است و آن خصوصيت را داراست
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اش  اين اصل در جانب سلبي اين است كه برن به اين اصل افزودهسوين اي كهنكته
  فالنرد يا واجدرسد كه الف وجود نداب چنين به نظر كه اينمحض   نيست؛ يعني بهپذيرفته

 ويژگي خاصي نبود يا الف نبود حكم احتمالي به ،اي معقول گونه  بهتوان ميويژگي نيست، ن
 الف شخص مدرك بايد توانايي ادراك ، معقول باشد چنين حكميكه اينبراي .  دادالفدر 

 به كار گرفته الفدراك در صورت وجود آن را داشته باشد و نيز تالش كامل خود را براي ا
  ).304- 303: ، صص13(باشد 

از فرايندهاي رواني و ي اه مشتمل بر مجموع ادراك حسيپذيردآلستون اگرچه مي
 شده است  ادراكعي آگاهي به شيء همانا نوادراكات حسي قلب ،از ديدگاه او ،فيزيكي است

از آن ) 7 قيديي هو نظري 6هاي حسي دادهي هنظري(هاي متداول ادراك حسي كه نظريه
 ، ادراكات حسيدربابمدل ادراكي مقبول آلستون  8.)183- 182: ، صص5(اندغفلت ورزيده

 ي ه او به تجربي هانشناس معرفتر رويكرد محوري آن ددليل نقش   است كه به نمودي هنظري
  .پردازيم با تفصيل بيشتري به آن مي،ديني

   نمود و شرايط الزم براي اعتبار نمودهاي هنظري. 1. 4

ء مدرك در ي است كه از شي ماهيت ادراك صرفاً همان نمود، نمودي ه نظريبر اساس
 ي پردازي، حكم درباره  قبيل مفهوم ساير عمليات ذهني ازمعناكه اين به، دشو ميذهن ايجاد 

 اي كه دروقتي من به منظره. ندا  خارج ادراكماهيتاز   و نيز باور به آن حكمء مدركشي
 نيز ها در آزادراه ووآمد اتومبيل رفتم و كن مي نگاه قرار دارد  اتاقمي هي پنجرآن سو

ها در ذهن من  از آن، صرفاً تصاويريبينممي دوردست را ي هيدتن همدرهاي ساختمان
 ورد چيزهايي كه در م اما ايجاد اين تصاوير هيچ تالزمي با حكم يا باور،دشو مينمودار 

هاي معرفتي هومي و قابليت مفي هبته اين بدان معنا نيست كه گنجينال .ام نداردديده
ان  ميمقصود اين است كه نبايد  بلكهتأثير است، بي مانمود اشياء در ذهننوع شخص در 

مثالً .  خلط نموددشو مي آن نمايان ي هكه آن چيز به منزل با آنچه دشو ميچيزي كه نمايان 
 يك ترافيك سنگين ي منزله هاي موجود در بزرگراه را به طوالني اتومبيلي هاگر من زنجير

اين ، نمودي ه من تداعي شده است و بنابر نظري در ذهن صرفببينم، چيزي بيش از نمود 
  . حسي دخيل نيست ماهيت ادراكي درچيز اضاف

 متأثر از گنجينه ذهني هاينموداز  ف را صر نموديمحتي اگر در مقام عمل نتوان
  ، نمودار شود خاصينحو  ذهن به درالف يك شيء مانند كه اين، براي  كنيمتفكيك شخص

  ؛ وجود داشته باشدبايد الف  اوالً
 سبب الف ،رديگ عبارت  به؛باشدي داشته  نقش عّل،ثانياً بايد در ادراك شخص

  9؛شده باشد در ذهن شخص يدآمدن نموداروجو هب
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در ذهن شخص را داشته  الف ي و ثالثاً اين نمود بايد قابليت ايجاد باورهايي درباره
  .باشد

  درفهمم كه هنوز، ميمكن مي به ميز تحرير خود نگاه ار وقتي براي هزارمين بحتي
 ،1 ( آن نسبت به روز اولي كه آن را خريدم تغيير كرده است رنگ احتماالًجاي خود است و

  .)40- 38: صص
  

  ساختار يكسان ادراك حسي و ادراك عرفاني. 5

 بانمود  ي نظريه الگوي ادراكي  بر اساس بشري ساختار عمومي ادراك،از نظر آلستون
 نشان ،هاي ديني تجربههايي از با آوردن نمونهكوشد  او مي.كه ذكر شداست  شرايطي همان
ا مطابق با اين ساختار تلقي  خود ري ه تجرب،اند ديني بودهي هافرادي كه داراي تجربدهد 
 نمودارشدن محسوسات بر  مانند دقيقاً،دارشدن خداوند بر اين افراداند و طرق نموكرده

  .ها بوده است آن
هاي ديني مفروض تون شرط وجود خداوند را در تجربه آلس شرايط،در موردالبته 

درواقع .  دو شرط ديگر تأمين است،د كه بنابر فرض وجود خداوندكن ميگيرد و ثابت  مي
اي تحقق دو شرط هدف او اين است كه نشان دهد اگر خداوند وجود داشته باشد مانعي بر

  .ديگر وجود ندارد
 حتي در  مثالً زيرا هيچ اشكالي در كار نيست، ظاهراً تحقق شرط باور امكاندر مورد

 باشد  شده ديگر برايش ثابتهاي دينيِ مواردي كه شخص قبالً از طريق استدالل يا تجربه
مرتبه ديگري از مهرباني خداوند را تجربه  ، جديدي هد در تجربتوان مي كه خدا مهربان است،

 و مثالً از او خشمگين  با او مهربان استدر حال حاضر كه خداوند يابد دركند، يا حداقل
  .ستني

د خداوند علت كه شخص بتواند درياب براي اين ، تحقق شرط علّياما در مورد امكان
 يعني.  باشدعلت مقتضي  اوي ه تجرب عللي ه زنجير در خداوند بايد او بوده است،ي هتجرب

عمل  را معلول  خودي ه تجرب،شخص در هنگام سؤال كه  باشد علت واضحي آنخداوند بايد
 ، در خداشناسي توحيديكهالهي برآورده است، چرابته در جهان بيني اين شرط ال. او بداند

يم توان ميصورتي  ما فقط در غيرالهياما در بافت. ند است رويدادها خداوي علت همه
چه  خداوند را درك كرده باشيم، چنان،ي را نفي و اثبات كنيم كه پيش از آنبودن عّل مقتضي

 را دشو ميچه ديده ال است و مثالً ما بايد ابتدا آندر مورد محسوسات نيز امر به همين منو
چگونه بايد  ديداري ي ه آن چيز با تجربي عّلي  رابطهتعيين كنيم تا بتوانيم تعيين كنيم

جا مقصود اين نيست كه چگونگي  در اين  با اين حال.باشد تا در آن تجربه ديده شود
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 اگر ست نشان دهيم ا بلكه كافيت كنيم، ديني را ثابي هي خداوند با تجرب عّلي رابطه
شود، هيچ دليلي ندارد كه در برخي  تجربه د داشته باشد و در برخي مواردخداوند وجو

 ي  اثبات رابطه ما در عدم تواناييگردي عبارت به. ت مقتضي را نداشته باشد نقش عّل،موارد
 نفي  مانع از،دشو يماز اثبات قابليت ادراك خداوند كه مانع طور ، هماننحو مقتضي ي بهعّل

  ).48-40:صص، 1 (گرددقابليت ادراك خداوند نيز مي
  

  توجيه در بادي نظر. 6

 اين دو نوع  رجوع به منشأهاي،فانيدر مقايسه و اعتبارسنجي ادراك حسي و ادراك عر
. رسد گريزناپذير به نظر ميباشند عرفاني ميي هب حسي و تجري هتجرب ،ترتيب ادراك كه به

 و صرفاً به وارد نشود باورها  اعتبارِي ه است كه در مقولحال بر اين بوده  تابه اين نوشتارروال
 نوع كه براي سنجش اعتبارِجا اما ازآن. د بپردازدباشمي  آني هادراك كه باورها نتيجماهيت 

 مقامدر  ادراكي نداريم، هنگامي كه هاي آن نوعِ خروجي بررسيكي جزح م،ادراك خاصي از
 باورها خواهيم ي  در مقولهورود، ناچار به برآييمهاي ادراكي  انواع خاصي از تواناييِي مقايسه

  .بود
ي حـسي و باورهـاي       از باورهـا   ادراك خداونـد    كتاب هاي متعددي از  آلستون در بخش  

 كـه حـداقل تـا       اسـت آشـكار باورهـايي      برد و منظور او از باورهاي خـود       آشكار نام مي   خود
: ، ص 7(دباشـ ] گانـه البته بدون وساطت حـواس پـنج      [اي مبتني بر يك ظهور تجربي،        اندازه

94(. 

كننده  اد باورهايي در ذهن شخص ادراك مستعد ايج، گفته شد هر ادراكيهمانطور كه 
   توجيه يا عدم توجيه اين باورها را نشان داد؟توان ميچگونه اما . است

اجماالً .  اعتمادگروي استي هنظري در توجيه باورهاانه شناس معرفتهاي نظريهيكي از 
د، تا ن مورد اعتماد حاصل شده باشاورسازِهاي ب باورهايي كه از رويهاندمدعي اعتمادگروان

 مورد  باورسازِهايكه رويهالبته اين. اندها يافت نشود موجه هنگامي كه دليلي بر خالف آن
  . اختالف استند محلا اعتماد كدام
 مدعي است كه هر عمل ، ساختار ادراكي بشرهاي اجتماعيِن با تأكيد بر جنبهآلستو

 منبعي براي ي منزله  بايد به،لحاظ اجتماعي تثبيت شده باشد  باورساز كه بهشناختيِ
اعتمادبودن آن درخورِ  عليه كافي قويكه داليلباورهاي عموماً صادق پذيرفته شود، مگر اين

  :دكن مي اين داليل قوي كافي را به دو دسته تقسيم او. رويه وجود داشته باشد
 كه نشان ها؛كننده ضعيف و دهند يك باور كاذب است، كه نشان ميها؛ كننده باطل

  د ـي براي تأييـ محكمِ ل شده است، از پشتوانهـريان ادراك حاصـه در جـدهند باوري ك يـم
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  .)73 و 72:صص، 2 (برخوردار نيست
اي ببيند كه درختاني  درياچهيزرع  لم داغ وروي در بيابانيم پيادههنگا يمثالً اگر شخص

 او نقشه را قبالً به صورت كه ايناند، شاهدي مانند ا در آن سويش سر به آسمان گذاشتهزيب
اي تا شعاع دويست كيلومتري آن منطقه وجود قيق بررسي كرده است و هيچ درياچهد

ر توهم شده  او بر اثر گرمازدگي دچاكه اينهدي مانند  و شاده،كنن  يك باطلدتوان مي ندارد،
  .باشدكننده مي است يك ضعيف

  همگي از توجيهي،گرفته در بستر تجربه  باورهاي شكل كهادعاي آلستون اين است
تنها او اين نظريه را . ندا ها موجه كه آن استها ايناوليه برخوردارند و اصل اولي در مورد آن

يچ  زيرا معتقد است ما جز با فرض اعتباري اوليه، ه،داند ت مطلق ميراه نجات از شكاكي
 داليل ي ربي باورهايمان در اختيار نداريم و همههاي تجدليلي براي اعتماد به خاستگاه

  10.اند باورهاي ما گرفتار دور معرفتيي هدكنن حمايت
يه معمول تنها توجخواند،  مي»توجيه در بادي نظر«ستون آن را اين اصل كه آل

  .)79: ، ص7 (باورهاي ادراكي از ديدگاه اوست
 خداوند ي هبرخاسته از ادراك عرفاني و تجرباگر بخواهيم اين اصل را در مورد باورهاي 

 بگوييم هرگاه شخصي گزارش كند خداوند را تجربه كرده است يمتوان ميمثالً  كنيم، جاري
، بايد آن  صبور باشپيش آمده استات  زندگي درهايي كه  سختيي گويد دربارهكه به او مي

  . داليل كافي عليه اين تلقي در اختيار داشته باشيمكه اين مگر ،را صادق تلقي كنيم
 

   ادراك حسي و ادراك عرفانيي همقايس. 7

 اسباب  و در معرض دخالتاي بس پيچيده سامانه ادراكي انساني ه سامان،شكبي
سي و ادراك  ادراك حاگر.  عملكرد آن را تحت تأثير قرار دهندندتوان مي كه استگوناگوني 
دور از انتظار ،  بدانيم ادراكي بشري هتعداد از استعدادهاي متنوع سامان دو اسعرفاني را

 و آيا هايي با هم دارندها و شباهت اين دو ادراك چه تفاوتنيست كه پرسيده شود
ها  براي ارزشيابي معرفتي مصاديق آنويزيند دستاتوان ميها هاي آنها و تفاوت شباهت
  اي سنجيده است؟ مقايسه ادراكي اين دو تواناييِي هآيا اساساً مقايس باشند؟

هاي فراواني  نقل نمونه، پس از دينيي ه تجربدرباب ويليام جيمز در كتاب معروف خود
  :نويسدتجربيات ديني ميهاي از گزارش

 استوارند كه از لحاظ ماهيت، ي شواهد و مداركتر خود ما بر اساس»عقالني«عقايد 
 ما را از برخي حواس ما. ندكن ميستند كه عرفا براي خودشان نقل دقيقاً شبيه عقايدي ه
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ند شو مي هاي عرفاني كساني كه به آن احوال نائلتجربهسازند، اما االت واقعي مطمئن ميح
  .)468: ص، 3 (دكن مي ، برايشان واقعي و تجربي جلوههمچون احساسات واقعي ما

گانه به حالت  حواس پنج كه در خالل برخي از تجربيات عرفاني،پذيردمي البته جيمز
 كامالً محسوس و ،يشناخت معرفتآيد، اما معتقد است مدركات عارفان از بعد تعليق درمي

  .)همان (دباشحسي مي
 و دكن مي بنا بر همين مقايسه ديني را ي هتجرب اعتبار نفع ش به استداللآلستون نيز

  :نويسدمي
اعتمادبودن ادراك حسي كامالً   به قابلالمجموع حيث  من در عمل،جا كه ما همه از آن

 مثبت از مطمئنيم، تشابهات روشن ميان اين دو نوع تجربه مستمسك تأييد ارزيابي معرفتيِ
سك تأييد ارزيابي منفي ها مستمهاي ميان آنكه تفاوت آن هد بود، حالادراك عرفاني خوا

  .)74: ، ص2( بودخواهد 
د مستمسكي براي نتوان مي به پنج تفاوت مهمي كه  دينيي هتجرب ي هدر مقال آلستون

. دهدها پاسخ ميد و به آنكن مي ديني قرار گيرند اشاره هايارزيابي منفي اعتبار تجربه
يني بكاهند، ما حق داريم  دي هتجربها نتوانند از اعتبار  تفاوت اگر اين آلستون معتقد است

انند ادراك م) تر گفته شد در فرض وجود خداوند البته چنانچه پيش( خداوند را ي هكه تجرب
هايي كه در اقسام ديگر ادراك وجود دارد ها و مزيت با همان نقصحسي، قسمي از ادراك

صوص ادراكات حسي  كه در خ اوليه از قبول اعتبارناچاري  خصلت همانبدانيم، و نيز با
 دربابآلستون ي شناخت معرفت تقرير ديدگاه در پايان را اين پنج تفاوتذيالً . وجود دارد

  :يمكن مي ديني ذكر ي هتجرب
 حسي در ي ه تجرب است؛ حسيي ه تجربتفاوت اول مربوط به قابليت دسترسي به

 ، حسييها اندامها جز در موارد عدم سالمتعات بيداري در كنار ماست و انسان ساي همه
 واضح و سرشار از جزئيات است و اي روشن، تجربه حسيي هتجرب. از آن محروم نيستند

هاي تر از تجربههاي عرفاني هستند نيز نقشي فعالهايي كه واجد تجربهمورد آنحتي در 
 مريها ارفاني براي تعداد زيادي از انسان عي هتجرب ها در حالي است كه اين. ردعرفاني دا

توجهي مبهم و   موارد قابلشده است نيز در اي كه شناختهناشناخته است و براي آن دسته
  .)همان( باشدكلي مي

اير  را در مقايسه با سي عرفاني تجربه  اين تفاوت اگرچه نقش معرفتيِ،ازنظر آلستون
 زيرا دهد؛هش نمياعتبار معرفتي آن را كانمايد، تر ميرنگ  كم،طرق دستيابي به معرفت

دارند در زايي كه تعداد كمتري به آن دسترسي لي ندارد تصور كنيم فرايند معرفتاوالً دلي
  كمتري در اصابت بخت، بيشتري درگير آن هستندي هزايي كه عدمقايسه با فرايند معرفت
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اندن  نيازمند گذر،درك لذت پرواز در جايگاه يك خلبان چنانچه مثالً زيرا به واقع دارد؛
 نيازي مانند  پيش عرفاني نيزي هدرك تجربهاي خاصي است، كامالً محتمل است كه دوره

بودن معرفت  نياً ابهام و كلي ثا.يي از رياضت و تهذيب نفس داشته باشدهاتحمل دوره
  .)75 و 74: ، صصهمان ( اعتبار آن خللي وارد نمايد موجوديت ود درتوان مين

ي كه كه آن را از اعتبار ديني استي ه ماهيت تجربي درباره  به ادعايي ناظرتفاوت دوم 
 مستقيم ميان جربه نوعي ارتباط ت؛سازدنصيب مي  بي مقصود است تجربيات حسيدر

 تعبير، چيزي جز بيان اين ارتباط مستقيم ي ه در مرحلكهگر و متعلق تجربه است تجربه
  و متضاد جديد باوري بهجديد، حسي ي هكامالً محتمل است كه شخص در تجربلذا . نيست

 ؛ امر بدين منوال نيست،فاني عري هكه در تجرب آن  حال پيدا كند؛ دست سابقباورهاي با
ي متفاوت با آنچه در تورات آمده، ت يهوه را با خصوصيا خود،ي هيك از يهوديان در تجرب هيچ

 ي  را فقط بودائيان، تجربه نيرواناي ه تجرب.اندچه در قرآن آمده گزارش نكرده آنو مثالً مطابق
 ي هبنابراين تجرب. ندكن مي ويشنو را فقط هندوها گزارش ي همسيح را فقط مسيحيان، تجرب

 در  دينيي هتجرب. نيست همان اعتقادات سابق با بياني احساسي چيزي جز تعبيرديني 
  10.باشد حسي ميي ه تجربي هطرفانذات خود فاقد شرايط بي

؛  ندارد ادراك حسيبا  تفاوتي، ادراك عرفاني در اين جهت معتقد است آلستوناما
 ي كارگيري مفاهيمي كه در گنجينه ه حسي نيز ناچار از بي هچراكه ما در تعبير از تجرب

 عرفاني از ي همايز ماهوي تجربد موجب تتوان مي اين تفاوت نمان وجود دارد هستيم و ذهني
  . حسي شودي هتجرب

  امكان حسي نيزي ه اگرچه در تجرب. تبيين تجربه استي ه به مرحلناظرتفاوت سوم 
 خواهند گرايانه و در عرض همها همگي طبيعت، اين تبيينوجود دارد هاي متعددتبيين

 آن توان مي نيگزيني كامالً متغاير دارد كه جا دينيي ه تبيين فراطبيعي تجربكه آن حال ؛بود
جاكه ازآن: كي خاطرنشان كرده استك م. ال.ه جيچنانچ.  آن دانستعرض را تبييني هم
 قابل شناسانه، بدون توسل به پندارهاي ديني  از جهت روان]تجارب ديني[= اين تجارب 

 .)180: ، ص10(  تضميني بر وجود يك منبع فراطبيعي باشندندتوان ميفهم هستند، ن
 اي نيست كه بتوانيعي به گونهي موجود فراطب نقش عّل ديني،ي هيند تجربآ در فربنابراين

اگر درختي كه در آن سوي يك ديوار بلند وجود دارد . آن را از علل قريب تجربه دانست
. م در حال ديدن آن باشمتوان مين ن بصري من نقشي داشته باشد، مي نتواند در تجربه

داشته باشند هايي  تبيين بتوانند اين جهاني باشند وي ديني تجربهاگر علل  ترتيب همين به
  .م خداوند بدانيي هها را تجربآنم يتوان ميد، نكن مي نقشي ايفا نهاآن خدا در كه
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 كافي براي ي هن طبيعت گراياند تبييكن مي ادعا  در پاسخ به اين انتقادآلستون
 اين موارد ي بارهكاوي در  روان وشناسي روانكه در  يهاي ديني وجود ندارد و مطالب تجربه

ند و به كن مي براي توضيح اين تجارب بسنده هاي عام حداكثر به امكان صورتوجود دارند
د توان مي ن مبتني بر علل قريبهي هگرايان  تبيين طبيعت،براين عالوه. رسندحد تبيين نمي

 علل قريبه تجارب ي تهديدي براي اعتبار ادراك عرفاني محسوب شود؛ زيرا حتي اگر همه
 موجود فراطبيعي در علل  يكز هم كامالً ممكن است كه نقش عللي طبيعي باشند، باديني

  .بعيدتر محفوظ باشد
 يك ادراك حسي مثالً از  براي. استپذيري آزمون وت چهارم اين دو نوع تجربه درتفا

ه  بتوان ميمطابقت يا عدم مطابقت با واقع هاي متعددي را براي اثبات  آزمون،نوع بصري
  را با فالن مشخصات خودرويي، در ساعت معينيا كندادعفرض كنيد شخصي . كار گرفت

در حال حركت   كيلومتر بر ساعتسيصد كه با سرعت  استديده كرج در آزادراه تهران ـ
  خاص، صحتهاي راهنمايي رانندگي در آن ساعت با بررسي دوربينتوان مي.  استبوده

ن مشخصات از مرزهاي كشور  تحقيق كرد آيا خودرويي با آتوان مي.  معلوم كردادعاي او را
شايد ند كن ميدر آن ساعت از آن مسير عبور وارد شده است يا نه؟ براي كساني كه هر روز 

 دليل حجم به در آن ساعت مثالً ممكن است؛ زيرا ها باشدتر از اينساده  حتي مسألهحل
ود نداشته ي كه آن شخص ادعا كرده وجامكان رانندگي با سرعت ، روزانه عبور و مرورسنگين

ال مكاشفه به او گفته است در غم  خداوند در حدحال فرض كنيد شخصي ادعا كن. باشد
. و اشك از چشم جاري مكن  نكن صبور باش و زبان به شكايت بازمادرتدادن  ازدست
هايي پيشنهاد شده است؛ مثالً گفته شده يم صحت ادعاي او را بيازماييم؟ راهتوان ميچگونه 

يا گفته شده . رفاني نبايد با مجموعه عقايد ديني شخص ناسازگار باشدمحتواي ادراك ع
هاي انساني  شخص شود يا حداقل سبب نزول ارزشي اخالقيني بايد موجب ترّقادراك عرفا

ها كارايي الزم را ندارند و يك از اين روشاما به نظر مي رسد هيچ. در ديدگاه شخص نشود
 به  وجود دارد حسيات سنجش صحت ادراكدربابي كه ايهند نتايجي مشابه آزمونتوان مين

  براي كاري از پيش برد؛ فرض كنيدتوان ميحتي از جانب سلبي نيز ن. باشنددنبال داشته 
شخص چه براي اي از قبيل آنمكاشفهاست  شرايط شخص اول كامالً درشخص ديگري كه 

 ثابت كند اين عدم  ندارد كهجا هيچ آزموني وجوددر اين. ول پيدا شده پيش نيامده باشدا
  :چه ويليام رو نوشته است چنان. شخص دوم استتوجهي ناشي از بيمكاشفه

اي واهي رواني احتماالً به تجربه شرايط جسماني يا دانيم كدام نميمسأله اين است كه
ي را بايد برآورده دانيم در اين موضوع چه شرايططور نميهمين. ندشو مياز خداوند منجر 

  .)90: ، ص12( اي از خداوند داشته باشيمنيم تا تجربهك
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 ادراكي  قواي مياني كه آشكارهاي توجه ما را به تمايز،آلستون در پاسخ به اين ايراد 
 فراغ از يك مسؤوليت  اگر من بعد ازنگري؛مثالً درون :دكن مي جلب  وجود داردمختلف
  انتظار داشته باشم شخص ديگري كهمتوان ميبالي كنم، ن  احساس آسودگي و سبك،خاص

 او احساس است نيز چنين احساسي داشته باشد، بالعكس محتمل  شرايط من را داردي ههم
 شناختي را ي ه معتقد است نبايد لوازم يك شيوآلستون .خستگي و فرسودگي داشته باشد

ارد كه عددي براي باور وجود دمنابع مت.  به كار بردهاي شناختي ديگردر مورد شيوه
 برخي از كه  از قبل ثابت كرده باشيم مثالًكه اين همه را بر يك زين نشاند، مگر توان مين

.  ادراكات تجربي ديگر ضروري هستندي  در مورد همهاك حسي ادرسنجي صحتمعيارهاي 
 غيرحسي را ي هتجرباند و اساساً دليلي نداريم كه منتقدان چنين چيزي را ثابت نكردهولي 

 براي تري ضعيف، منبعدكن مي حسي را فراهم ني هكه لوازم تجربين دليل فقط به ا
  . محسوب كنيمدستيابي به معرفت

هـا و   زمـان ،هـا ها در فرهنگ  انسان.  تعبير است  ي  به مرحله   تفاوت پنجم ناظر   نهايتدر  
مـا  ا. برنـد كـار مـي    بير تقريباً يكساني را به     تعا ، حسي ي  ههاي مختلف، در تعبير از تجرب     مكان

 از ديني به دين ديگـر، از  ،تعابيري كه در گزارش تجربيات ديني از حقيقت غايي وجود دارد         
اي كه در   گونه ، به داردهاي چشمگيري    تفاوت ،ن ديگر مكاني به مكان ديگر و از زماني به زما        

وار، ولـي  خداي اديان توحيدي خدايي شـخص . ستها غيرممكن ا   وفاق بين آن   ،برخي موارد 
 حتي در   هاي ظاهراً متناقض  اين تفاوت . خدايي غيرمتشخص است   ر اديان شرقي  خداي بيشت 

 عارف هم   حتي در ميان تعابير يك    .مقايسه با يكديگر نيز وجود دارد      اديان توحيدي در     ميان
اين  ي  هطدر ور .  عبور كرد  سادگي از كنار آن     به توان  مي ن  كه دشو  ميتناقضات آشكاري ديده    

78: ص،2(؟! عرفاني معتقد بودي هبودن تجرب  به عينيتوان مي  چگونه، الينحلتناقضات(.  
ين تفاوت ميان ادراك حسي و ادراك تر مهم ، معرفتيلحاظ آلستون اين تفاوت را به

اي قاد بر نيامده است و آن را قرينه در صدد پاسخ صريح به اين انتهرچنداو . داندفاني ميعر
اي د قرينهتوان مي كه اين تفاوت ندشو ميمرد، يادآور شعرفاني برميي براي اعتبار ادرك منف

هاي   تجربيات حسي نيز اختالف زيرا در تعبير ازباشد؛ عدم اعتبار ادراك عرفاني قاطع بر
  اعالمِبا قاطعيت  داور فوتبالي را در نظر بگيريد كه در يك صحنه.ظاهراً متناقض وجود دارد

بود، خطاي بازيكن  مخالف حاضر ميي ه در زاوي داورن است اگر كامالً ممك؛خطا كرده است
 هنگامي كه ،مكن است دو عارف از دو دين مختلفترتيب م همين  به.كرد حريف را اعالم مي

 خود ي هير ظاهراً متناقضي از متعلق تجربگيرند، تعابدر مواجهه با حقيقت غايي قرار مي
رسد  به نظر ميهرچند. ربه مشترك است نوع تجبنابراين اين نقص در هر دو. گزارش كنند

  .مراتب كمتر است كه در تجربيات حسي به
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  نقد و بررسي. 8

 ديني پيشنهاد كرده، ي هب تجرِ  آلستون در پرداختن به مسأله طرحي كهرسدبه نظر مي
معناكه در فرض صحت اجزاي اين نظريه،   بدين سازوار است؛ طرحي،از جهت معرفتي

رد شده است  نقدهايي وا، در مورد اجزاي اين نظريهاما. زاء وجود ندارد اين اجميانتناقضي 
 بيان ايراداتي كه در اين پيش از.  را مختل كنند نظريه اين كاراييكه ممكن است بتوانند

كلي  صورت به. به نظم در آوريم اركان اصلي اين نظريه راباره مطرح شده است بهتر است 
  :ريه را بدين صورت مطرح كرد ركن اين نظدو توان مي

  ؛يباور آسان اصل  ياتوجيه در بادي نظر -1
  و نقاط قوت  ها  ادراك حسي و ادراك عرفاني در كاستياشتراك -2

.  دانست ركناين دو به يكي از  راجعتوان ميبر اين نظريه وارد شده را نيز نقدهايي كه 
  .آوريمي مجزا مي را در بخشدو موضوعاز اين  هريك ما نقدهاي مرتبط با

  هاي آن و محدوديتيباور آساناصل . 1. 8

 ز برخي فالسفه نقل كرده كه دو استدالل ا،يباور آسان برن پس از طرح اصل سوين
  .دنماي ميي ديني تجربه موارد  ازد به غير محدو راكارايي اين اصل

  بودنگونه  آن، بهيك شيءنظررسيدن  اي خاص بهگونه ما از بهكه  اين :استدالل اول
  مبتني بر استقراءكه اصليبل يك اصل بنيادي عقالني نيست، ،يمشو ميرهنمون  آن شيء

 الف رسدب به نظر كه اينديگر،  بيان به. دشو مي ديني جاري ني هدر موارد تجرب  كهاست
گاه در  باشد كه هرالفراي باور به وجود  خوبي بد مبنايتوان ميحاضر است، تنها در صورتي 

 . موجود استالف حاضر است، ثابت شده باشد كه الفشته چنين به نظر رسيده باشد كه گذ
  چنين نمود و ظهوريدن تجارب قبلي ما نشان داده باش در صورتي كه فقطيعني
 چنين شرطي را برآورده ، موارد ديني در بيشتري ه تجربكه آن حال. كننده نيست گمراه

  .دكن مين
  :گويد مي استداللين برن در پاسخ به اينوس

اعتبار تجربيات قبلي  . ما نيز جاري استتجارب قبليدر مورد ي باور آسان اصل اوالً
 با كه اين جز اي نداريما براي رهايي از دور معرفتي چاره م.مبتني بر پذيرش اين اصل است

ل بنابراين اين اص. تماد كنيم بر تجربيات قبلي خود يا ديگران اع،استناد به اين اصل
 ما از تجربيات گذشته كسب ي ه حافظمانندپذيري خود را از چيز ديگري  د توجيهتوان مين

 فرض نكنيم، ني بر حافظه خود را محتمل الصدقها و معارف مبت اگر بيشتر تجربه.كند
گرايي گرفتار  در باتالق تجاهليم خواهيم داشت و كن ميچه گمان معرفتي بس كمتر از آن

  .يمشو مي
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 را قبالً تجربه كرده باشيم؛ زيرا همچنان كه ي ديني تجربهزم نيست ما متعلق الثانياً 
آن را  در همان بار اولي كه ، خاص در صورت علم به خصوصيات يك موجودممكن است

وند از تعاليم  با خصوصياتي كه از قدرت و رحمت و جالل خدام،اش كنيشناساييبينيم مي
بر او تطبيق را يم اين صفات توان مي اول خداوند نيز ي هايم، در تجربديني به دست آورده

 براي بازشناسي ابعاد و جالل خداوند همان معرفت به درجات ضعيف قدرت و رحمت .كنيم
د توان مينتيجه اين استدالل ن در.ست ا  كافيها  آني هاين صفات در هنگام تجربغيرمتناهي 

  .)307- 305: ، صص13(رج كندي خاباور آسانتجارب ديني را از محل جريان اصل 

 ) برنسوينبنابر نقل ( چيزومكه  مبتني بر تمايزي استاين استدالل  :دوم استدالل
  مجراي،از نظر چيزوم.  نهاده استناشدني حس  و خصوصياتشدني حس ميان خصوصيات

ن، خصوصياتي مانند زردبود) نامد  مي آن را اصل صحتكه البته خود(ي باور آساناصل 
 ولي .)83: ، ص8 ( استبودن و مواردي از اين قبيلبودن، دوربودن، باال بودن، متحركزبر

رسد اين يك كشتي به نظر مي«د اي ماننيد از اين اصل براي توجيه گزارهتوان ميشما نمثالً 
 »بودن روسي«. يك خصوصيت حسي نيست» بودن روسي« استفاده كنيد؛ زيرا »روسي است

 با استفاده توان مي ن بنابراين. تجربهي هبصري است نه محتواي بالواسط ي  از تجربهتفسيري
  .شنود به صداي خداوند تفسير كرد مينش در درو شخصكهرا  صدايي  مثالً،از اين اصل
 ميان تجربه و تفسير تمايز توان مي ن،تابد؛ ازنظر او اين استدالل را نيز برنمي برنسوين

 كه اينمن بدون   كامالً ممكن است كه.ي تلقي كردباور آسانجراي اصل  اق را مضيتجربه
 شما تشخيص دهم كه ي ه بتوانم از چهر،باشم عصباني ي هقادر بر توصيف خصوصيات چهر

 يا در اين باورم. ستيد موجه باشمكه شما عصباني ه  به اين باورو درشما عصباني هستيد، 
كه  ي هنگامي مادرم است، حتي اگرشنوم صداميباشم كه صدايي كه از پشت تلفن موجه 

صدها زن  كه بر  از صداي مادرم ارائه كنم خصوصياتي من به چالش كشيده شود،باوراين 
 حاضر است، اين دليل الفرسد كه ب بنابراين اگر به نظر شخصي .ديگر قابل تطبيق باشد

  .)310- 307: ، صص13 ( حاضر استالفخوبي است كه او باور داشته باشد 
 موارد جاري ي ه كه اين اصل بدون هيچ قيد و شرطي در همچنين نيست الوصف مع

، معتبر نيست ي خاص در شرايط از ادراك خاصيباشد نوعياگر در گذشته ثابت شده . شود
 مثالً ممكن است شخص در زمان  قابل اجرا نخواهد بود؛ در آن موارديباور آساناصل 

هر صورت در شرايطي باشد يا به . زا قرار گرفته باشد توهماي مادهر تحت تأثي،ادراك خود
هدي  يا شاآمده است، هميشه كاذب از كار در ، شرايطنآ در ان ديگركه ادراكات مشابه

چيزي غير از آن باشد   و يا علت تجربهك او وجود داشته باشدادرامحتواي بسيار قوي عليه 
  .)314- 310: همان، صص (كه شخص گمان كرده است
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ي براي اثبات وجود خداوند ايراد شده باور آسانيكي از اشكاالتي كه بر اتكا به اصل 
  :پرسد او مي. است نقدي است كه مايكل مارتين مطرح كرده است

 خداوند وجود] اعتقاد به[وند، بنيان خوبي براي  خدا]حضور [ي طور كه تجربههمان
 خداوند فراهم  براي نبودخداوند بنيان خوبي عدم حضور ي آورد، آيا تجربه فراهم مي

  .)170- 169: ، صص11 (؟!آورد نمي
اگر به نظر  است كه ي طرح كردهباور آسانسلبي از اصل  درواقع مارتين روايتي

  . حاضر نيستالف حاضر نيست، احتماالً الفشخصي برسد كه 
وافق نيست؛ اين اصل م  سلبيِ برن با صورتسوين ،ين نيز گفته شدچنانچه پيش از ا

.  حضور خداوند درست نيستي هميان تجربيات حسي روزمره با تجرب  هنظر او مقايسزيرا از
رايطي اگر صندلي وجود دانيم تحت چه ش ما مي، ديداري يك صندليي هورد تجربدر م

يم چنين شرايطي را احصاء توان ميولي در مورد خداوند ن. هيم ديد آن را خواداشته باشد
د شاهدي عليه تجارب توان مي عدم حضور خداوند فقط تا حدي ي ه تجرب بنابراين.يمكن

  .حضور خداوند باشد
 وجود داشته باشد، آن را الف اگر ما ندانيم تحت چه شرايطي اگر ،از نظر مارتيناما 

  چه در شكلابي و ايج چه در شكليباور آسانادراك خواهيم كرد، اين مسأله بر اصل 
 ي ه اندازه كه تجرب به همان،يين شرايطيعني در چن. گذارد يك ميزان تأثير مي به اشسلبي

 نيز د عدم حضور خداوني هدليلي بر وجود خداوند باشد، تجربد توان ميحضور خداوند 
  خداوند باشد فقط تا حدي دليلي بر نبود اينكه خداوند باشد، نهد دليلي بر نبودتوان مي

  .)همان(
ي روحي در وضعيت هاكه از نظر تواناييرا فرض كنيد  ب شخص  والفشخص 

- داده يكسان نفسانيهايرياضت  تن به، تحت شرايط آزمايشگاهي وبرندمشابهي به سر مي

 موجودي غيرطبيعي ارائه دهد، ولي ي ه گزارشي از تجربالف شخص ،بعد از مدتي. اند
 الفهمان ميزان كه شخص  به ،از نظر مارتين .دهد چنين گزارشي ارائه نميبشخص 

د در توان مي نيز ب موجه باشد، شخص د در اعتقاد به وجود آن موجود غيرطبيعيتوان مي
واضح است ادعاهايي از اين قبيل كه .  آن موجود غيرطبيعي موجه باشداعتقاد به نبود

 د وديني دار كند، منشأ درون پنهان بك شخص در  مظانّ ازخداوند اراده كرده خود را
  .دي بكاهباور آسان اصل  صورت سلبيِاعتبارد از توان مين

  هاي ادراك حسي و ادراك عرفانيتفاوت. 2. 8

 هاين معتقد است ما در تعبير از تجربه آلستوچه در بيان تفاوت دوم ذكر شد،چنان
 توان مي ن؛ لذاگيريم كمك ميداريم مان ذهني ه از مفاهيمي كه در گنجين نيزمان حسي
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تفاوت   شاهدي بر را و عدم اين تنوع در تجارب حسيديني در اديان مختلف اربتنوع تج
  .دانستادراك حسي و ادراك عرفاني 

ا اين  بدتوان ميتري مواجه است كه نجا با چالش سخت رسد او در اينولي به نظر مي
ن را  آي ههندو تجربفردي  يي كه خدا: مسأله اين است از كنار آن عبور كند؛، مختصرپاسخِ

مسيحي از پدر آسماني گزارش فرد اي كه  خصوصياتي متناقض با تجربهدكن ميگزارش 
  از نظرهرچند. ند يك موجود باشندتوان مينحو بسيار روشني اين دو ن و بهد دارد كن مي

فهم وحدت غايي غيرحسي  شاملهاي عرفاني  تجربهي ه هم و فلسفهعرفان مؤلف كتاب
 در سياق توان ميسختي  به، ولي )163: ، ص11:  نقل ازبه( است موجودات ي مجموعه

  . از اين ديدگاه دفاع كردغيرعرفاني
-زمينه  اين پيش ودشو مي تعبير خالصه ني  مرحلهدر  شخص ديني پيشينِتأثير عقايد

مانند ه ادراك عرفاني در اين جهت بعيد استخيلي  .ل هستندها در متعلق تجربه نيز دخي
ق ميان تعبيرات مختلف از يك  برقراري وفا، در ادراك حسي زيرا؛دباش حسي ادراك

اعتراف  تفاوت پنجم طرحِ آلستون در ذيل .تر استمراتب ساده  به كاري، خاصي هتجرب
 با  دينيي هبخشي تجرب  معرفتي لشي است كه مسألهين چاتر مهم اين تفاوت  كهدكن مي

شده كامالً ممكن  ي اصالحشناس فتمعر مباني در فرض پذيرش هرچند.  استآن مواجه
 واضح  ديني خود اعتقاد داشته باشد،ي هچنان موجه باشد به محتواي تجرباست شخص هم

جهي اعتبار ادراك عرفاني را تودرخورِ ي  تا اندازههاي ديني وفاق ميان تجربهاست عدم
  :نشان كرده است چنانچه جيمز خاطر.دكن ميدار خدشه
 ،ند اعتبار برتري را كه در احوال عرفانيتوان مي شرايطي نراد غيرعارف تحت هيچاف

  .)471: ، ص3 (به رسميت بشمارنددهدها دست ميمطابق فطرت عرفا به آن
؟ جيمز معتقد است ناسدفرد غيرعارف چگونه بايد آن اعتبار برتر را به رسميت بش

هايي از جنس ا با آزمونكه اعتبار تجارب ديني عارفان ر ايناي ندارند جز غيرعارفان چاره
  :تجربه بسنجند

پس . اند هم ايستادهي هشان به شانه» اهريمنفرشته و «: چيز است اين حوزه داراي همه
... آيدچه از ضمير ناهشيار آدمي برميآن. خطاناپذير نيست... هرچه از اين حوزه بيرون آيد

ن حسي مادي به ما  از جهادرست مانند چيزي كه... د مورد آزمايش و آزمون قرار گيردباي
هاي تجربي معين  بايد ارزش اين احوال را با روش،ماگر ما خودمان عارف نباشي. رسدمي

  .)همان (سازيم
اين همان تفاوت چهارمي است كه در ميان تجارب ديني و تجارب حسي ادعا شده 

ختي را در شنا ي ه است نبايد لوازم يك شيو شده مدعي،اوتآلستون در پاسخ به اين تف. بود
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ولي اين دقيقاً همان چيزي است كه او براي اثبات .  به كار برد شناختي ديگري همورد شيو
ديديم ادعاي اصلي او در  چنانچه ؛تمسك كرده است خود به آن ي هانشناس معرفتطرح 

 ي هنظري اساس  برهمين ودن ساختار واحدي دارعموماً ادراكي بشر طرحش اين بود كه قواي
  . توجيه در بادي نظر را بر تجارب ديني تطبيق كرد اصلنمود و
استناد كنيم، بايد به  براي توجيه باورهاي ديني به تجربه  اگر قرار است،نظر نگارنده به

هاي مربوط به ادراك حسي را در موارد  آزمونتوان ميكه ناين .لوازم آن نيز گردن نهيم
 هاي مخصوص به خودكه ادراك عرفاني آزمون اين نيست ادراك عرفاني به كار برد، مستلزم

 بنابراين .اندهاي طرح نكردها نيز چنين آزمون حتي خود عرف،حال بااين. داشته باشدن
  . سرسري از كنار اين تفاوت اساسي عبور كندد با اين پاسخِتوان ميآلستون ن

فتي آشفتگي معرفتي است كه در اثر قول به ارزش معرنوعي روي ديگر اين مسأله 
هاي  ديني كه با ساير آموزهي هادعاهاي فراوان مبتني بر تجرب. آيدچنين تجاربي پيش مي

ان به  واقعاً مشكالت حادي براي متدين،معرفتي يك دين ناسازگار هستند، در برخي موارد
دانند جاست كه براي كساني كه خود را واجد اين تجارب مي نكته اين. وجود خواهد آورد

 كسي كه اينهرحال  به. ه محتواي تجربي آنان ارزش معرفتي همگاني نداردروشن نيست ك
 ديني اثبات ي ه وجود خداوند را از طريق تجربي هبتواند مسائل اصلي دين خود مانند مسأل

  .  رسدكند دشوار به نظر مي
ترين حاالت رواني انسان  حالت عرفاني يكي از عميقكه اينپذيرفتن رسد به نظر مي

 حتي اگر چنين تجاربي.  كه ارزش معرفتي نيز براي آن قائل شويم ندارد با اينالزميت است
از   و اين امر تا حد زيادي واجد اعتبار باشندان ديگرند برايتوان مينزا قلمداد شوند، معرفت

 آن را به  نتوان و نباشد به ديگرانقابل انتقالمعرفتي كه . كاهدها مينارزش معرفتي آ
انه به شناس معرفت رويكرد  بنابراين. نيست متاع ثميني، در بازار معرفتآورد،باط درانض

  .حال رويكرد موفقي نبوده است  تابهكم دست ديني ي هموضوع تجرب
 

  گيري نتيجه. 9

آزمون .  دارد در اعتبارسنجي آنري نقش انكارناپذيريپذي  آزمون،اي هر تجربهدرباب
ها با تأثير متقابلي كه بر هم  تجربه.تجربه خواهد تجربه قاعدتاً چيزي از جنس هرصحت 

هايي از جنس  آزمون، تجارب دينيمورد در اما .ندكن مي يا تأييد  ورند يكديگر را ابطالدا
درخورِ  ي ه انداز ديني را تاي هتجرب بخشيِ معرفت  معضلْيناو  تجربه در دست نيست

 كه پيشنهاد يك اي هستي به اندازهفت معرفترسد اين اُبه نظر مي .دهدتوجهي كاهش مي
 تالش هرچند.  ديني را بسيار دشوار كندي ه تجرب با اتكا بر جامعيشناخت معرفتطرح 
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است، براي درخورِ قدرداني  برن براي پيشنهاد چنين طرحي سوينافرادي نظير آلستون و 
  .ده استباقي مانشناسان ي معرفتنقص هنوز راه زيادي در پيش رو بيي طرحي هارائ

  

  ها يادداشت
 52 و 51 ي شماره ،اسالمي اجتماعي هاي پژوهش، 1384 تير -  ظهيري، سيدمجيد، فروردين. 1
  .)234 تا 213صص (
ي  ، سال ششم، شمارهآينه معرفت، 1387كشفي، عبدالرسول و زارعي، محمد صالح، زمستان . 2

  ).181 تا 151صص (هفدهم، 
  ).45 تا 4صص (، 48 و 47 ي شماره ، نقد و نظر ،1386 زمستان و پاييز. فقيه، حسين. 3

4. Perceiving God 

ي حسي و  گر و متعلق تجربه محو شود، تشابه تجربهروشن است اگر دوگانگي ميان تجربه. 5
  .يابد ميزان درخور توجهي كاهش مي ي ديني، كه آلستون در صدد تقويت آن است، به تجربه

6. sense-datum theory 

7. adverbial theory 

اي براي اي، آگاهي ادراكي صرفاً طريقهچنانچه آلستون خاطرنشان كرده است، بنابر نظرية بستانه. 8
و بنابر . مفعول در خود ندارد و درواقع، معرفت اشياء نيست-شدن است كه نشاني از ساختار فعل آگاه

ان فيزيكي نيستند، بلكه امور آيند همان اشياء جه هاي حسي، اشيائي كه به ادراك درمينظرية داده
  .اند خاص و غيرفيزيكي و يك ماهيت مشكوك غيرعادي

  .ي صورتي از درخت در ذهن بيننده شود تواند نموداركنندهمثالً درختي كه پشت ديوار است نمي. 9
. ي ماهيت تجربه ديني دارد  چنين ديدگاهي دربارهتجربة دينيرسد مؤلف كتاب به نظر مي. 10
 .297 و 296: 1383راودفود، پ: ك به.ن
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