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 ١٤٨

  شناختي تجربة ديني معرفت اعتبار تقريري جديد از ديدگاه ويليام آلستون در باب

  
   ∗∗∗∗دكتر عبدالرسول كشفي        

  ∗∗∗∗∗∗∗∗رپو محمدصالح زارع             

  

  چكيده

 با تكيه بر كوشدميهاي ديني موجه هستند؟ ويليام آلستون  آيا باورهاي برآمده از تجربه
هاي حسي نشان دهد كه باورهاي برآمده از  هاي ديني با تجربه ساختاري تجربه هم

در . هاي حسي موجه هستند هاي ديني هم درست به اندازة باورهاي برآمده از تجربه تجربه
در اين . كوشيم، با رويكردي متفاوت، از ديدگاه او در اين خصوص دفاع كنيممياين مقاله 
 "هاي معرفتي رويه" مبتني بر قابل اعتماد بودن ة، ابتدا نظامِ توجيهِ معرفتي مبناگرايانخصوص

كنيم و سپس با برشمردن سه سطح مختلف براي هر روية معرفتي، قابل اعتماد  معرفي ميرا 
  به قابل اعتماد بودن اين سه سطح فروبودن هر رويه را 

هاي ديني، درست به  دهيم كه روية معرفتيِ مبتني بر تجربهكاهيم و در نهايت نشان ميمي
هاي حسي قابل اعتماد است؛ تنها به اين دليل كه هر يك   مبتني بر تجربهاندازة روية معرفتيِ
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  .  است

 ي، شناسي تجربة حس ربـة ديني، معرفتشناسي تج ويليام آلستون، معرفت :ديـان كليـاژگو

   .هاي معرفتي هاي معرفتي، قابل اعتماد بودن رويه نظرية آشكارگي، رويه
  

  مقدمه

                                                
  akashfi@ut.ac.ir                                                                            دانشيار گروه فلسفه و كالم اسالمي دانشگاه تهران   ∗∗∗∗
  zarepour@modares.ac.ir                                          دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفة منطق دانشگاه تربيت مدرس ∗∗∗∗∗∗∗∗

  6/2/89: اريخ پذيرش                      ت          13/4/88:تاريخ دريافت     

  

  
   

  
 

                                                    

  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 ١٤٩

براي اثبات وجود هان متأل تنها شيوة شايدترين و   معمول،تا پيش از قرن هجدهم ميالدي
برهان وجودي، : ترين اين براهين عبارت بودند از مهم. گرايانه بود داوند ارائة براهين عقلــخ
از  كم تـدس اين براهين،). 130-162 صپترسون،(1شناختي شناختي و برهان غايت رهان جهانـب

  هاي  هاي پيشيني و مستقل از داده فرض ها، مبتني بر پيشـالن آنـائـظر قـمن
شناختي مبتني  هاي اين براهين، نظير برهان غايت البته اين ادعا در خصوص برخي تقرير. اندپسيني

 حسي نقش چنداني  توان پذيرفت كه تجربة  اما با كمي تساهل مي، قابل مناقشه است،بر استقراء
 ذاقـه مـها چندان ب شايد به همين دليل، اين برهان. در ضعف و قوت اين براهين ندارد

گوهايي تف گهيوم در كتاب . دپــرداختـنها ــدي آنـد جـه نقــامد و بــوش نيــرايان خـگ ربهـتج
نقد و  شناختي را   داليل طرفداران الهيات طبيعي و به خصوص برهان غايت2بارة دين طبيعي در

به صراحت اعالم كرد كه ادلة آنان از اثبات وجود موجودي متعالي و واجد صفات كماليه، 
  .اند، قاصر استچنان كه طرفداران الهيات طبيعي مدعي

هاي مذكور فراتر رفت و با  كانت كه خود متأثر از هيوم بود، از صرف تحليل مدعيات برهان
ها را هم مورد نقد  شناسي قائالن اين برهان تر از رويكرد هيوم، روش رويكردي به مراتب بنيادي

بارة وجود خداوند  كه عقل نظري از حكم قطعي درقرار داد و در نهايت چنين نتيجه گرفت 
 كانت منكر وجود خداوند نبود و خود ادلة ديگري مبتني بر وجود ،در عين حال. ناتوان است

او بر اين باور بود . بود مبتني بر عقل عملي و عينيت قوانين اخالقيخود خداوند ارائه كرد كه 
قي و ضرورت زندگي اخالقي آگاهند و ضرورت ها به نحو انفسي به قوانين اخال كه همة انسان

زندگي اخالقي جز با فرض وجود خداوند، اختيار انسان و نيز جاودانگي نفس انساني معقول 
هاي ديگري از اين استدالل، كه به نام  هاي بعد كساني چون لوئيس با تقرير در قرن. نيست

  .شود، دفاع كردند  شناخته مي"وجود خداوندبرهان اخالقي "

 داران براي دفاع از باورهاي ديني خود و در رأس آنها كرد كه دين اين عوامل ايجاب مي    
: ند ازاترين اين رويكردها عبارت مهم. باور به وجود خداوند، رويكردهاي ديگري اختيار كنند

  3.گرايي گرايي و تجربه ايمان
ي از هرگونه ارزيابي و سنجش هي است كه دين و اعتقادات ديني را مستغن گرايي ديدگا ايمان

گونه استدالل و توجيه  بر مبناي اين ديدگاه باور به وجود خداوند نيازمند هيچ. داند عقالني مي
تواند مقبول و موجه باشد حتي اگر  گرايان معتقدند كه يك باور ديني مي ايمان. عقالني نيست
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كه » آورم چون محال است ميايمان «جملة . هاي عقل قرار بگيرد در تعارض صريح با يافته
گرايي  توان چكيدة مانيفست ايمان منسوب به ترتوليان و در خصوص تجسد مسيح است را مي

توان در آثار  در قرون اولية مسيحيت ميرا گروي   ايماناين ردپاي نه چندان پررنگ. دانست
فة ، فيلسوف و عارف پرشور دانماركي و پدر فلسدنبال كرد و به كركگارد پاسكال

 دليل   در پي،كركگارد. گرايي نوين است هيچ ترديدي باني ايمان رسيد كه بياگزيستانسياليسم، 
داند؛ نوعي تخطي از اعتمادي كه خداوند ما را  عقلي براي ايمان بودن را نوعي دام و فريب مي

 داند و جستجوي فارغ او ايمان را نيازمند نوعي مخاطره و جهش مي. مكلف به آن كرده است
تاريخ " آلستون،(گيرد  البال براي كشف داليل و براهين عقلي به نفع ايمان را به تمسخر مي

هاي  انديشهبه هاي اخير  اگر چه در دهه). 78-85 ص و پترسون، 25-26  ص،"فلسفة دين
توان سراغ گرفت كه  ه است، كمتر انديشمندي را ميشد كركگارد بسيار توجه ةوجودگرايان

امروزه افكار . اشدــتفاوت ب يــان بــقل و ايمــه تناقض يا تعارض صريح عهمچون او نسبت ب
شود؛ مثالً در آراء و آثار كساني چون   مصادره مي4گرايانه كركگارد بيشتر به نفع ايمان ناواقع

 شدذكر نام آنها براي بحثي خالصه در خصوص آراء متفكراني كه در اين مقدمه ( دان كيوپيت
  )."يخ فلسفة دينتار "آلستون: نك

  

  آغاز بحث از تجربة ديني. 1

گرايي ديني رويكرد ديگري براي دفاع از دين است كه با فردريش شاليرماخر آغاز  تجربه 
هاي هفدهم و هجدهم وام  گرايان انگليسي قرن كوشد تا مفهوم تجربه را از تجربهاو مي. شود مي

گرايان انگليسي را توسعه  ه در نظر تجربهاو معناي تجرب. كار بندد گيرد و در توجيه دين به
شاليرماخر . گانه شود  محتواي حواس پنجدهد تا شامل همة محتواي آگاهي فرد و نه صرفاً مي

بر اين باور است كه خداوند براي يك انسان مؤمن يك مفهوم يا تصور صرف نيست، يك 
او . دهد ا تحت تأثير قرار ميدار ر اي زنده و پويا كه تمام زندگي شخص دين تجربه. تجربه است

كند تا نشان دهد كه هستة دين و جوهر   تالش مي6ايمان مسيحي و 5دربارة ديندر دو كتاب 
اين تجربه مستقل از اعتقادات، تصورات و اعمال است؛ نوعي .  استتجربة دينياصلي آن 

  .ائم به خود استگيرد و ق احساس اتكا و وابستگي به امر مطلق است كه اعتبارش را از خود مي
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 از شاليرماخر توسط افراد بسياري دنبال شد؛ اما پسگرايي ديني رويكردي است كه  تجربه    
را براي آن  و گاه متعارضي ون متفاوتئاند و ش آنان از تجربة ديني معاني متفاوتي را مراد كرده

 هر يك از اين گرايي ديني را بايد در ذيل آراي به همين دليل تجربه. اند در نظر گرفته
رسد كه براي قضاوت  به نظر مي.  و ارزيابي كرديدانديشمندان، به طور مجزا و مستقل فهم

- عبارتكه.  بررسي و تحليل كردپرسشكم دو   دستاهايشان را ب دربارة آراء ايشان بايد پاسخ

  : ند ازا
 ماهيت تجربة ديني چيست و انواع آن كدام است؟. 1      

 كارگرفت؟ توان تجربة ديني را در توجيه معرفتي باورهاي ديني به آيا مي. 2      

اين رسد كه  نظر مي ؛ اما به اضافه كردپرسشبه اين دو ديگري را هم  هاي پرسشتوان ميالبته 
در . گرايي ديني قرار دارند روي قائالن تجربه هايي هستند كه پيش ترين پرسش  مهمپرسشدو 

، فيلسوف آمريكايي معاصر و قريري جديد از رويكرد ويليام آلستون تا با تكوشيماين مقاله مي
تقريري .  پاسخ دهيمپرسشاين دو به  به تجربة ديني، شناسي اصالح شده،از بنيانگذاران معرفت

هاي اصلي نظام معرفتي او وفادار است، اما  ؤلفهمدهيم، اگر چه به  كه از ديدگاه آلستون ارائه مي
  .مكتوبات وي تنسيق شده استدر سياقي متفاوت از 

  
   دينيةچيستي تجرب

  : كند  را چنين تعريف ميتجربهآلستون 
و صاحب [رسد چيزي بر فاعل شناسا  تجربه شامل هر نوع آگاهي است كه در آن به نظر مي

تجربه، اگر .  پديدار شده است؛ درست بر خالف فعاليت ذهني تفكر دربارة چيزها]آگاهي
شناختي، اخالقي، ديني و نظاير اينها  مختلفي از قبيل حسي، زيباييچنين فهم شود، انواع 

  . (”Alston, “Empiricism)دارد
 :گيردرا در بر مياين تعريف سه نكتة مهم . فهم اين تعريف نيازمند برخي توضيحات است    

  كه البته هيچ دليلي ندارد محتواي اين  هر تجربه نوعي كسب آگاهي است. 1
  كسب اين آگاهي در حقيقت در .  قالب كلمات و جمالت قابل بيان باشدآگاهي در     
  هاي حسي،  ها، داده حال ممكن است كه اين داده.  است ها اختيار گرفتن برخي داده     
  .  نوعي داده به حساب بيايد، باشداحساسات، عواطف، درد و يا هرچيز ديگري كه     
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  هايي كه  آيند، در آگاهي تفكر پديد ميهايي كه از صرفِ برخالف آگاهي. 2    
  شود و ظهور و   ميپديدارشوند چيزي بر صاحب آگاهي  نوعي تجربه محسوب مي     
   انفعالي  تجربه. نوعي انفعال در مفهوم تجربه وجود دارد،به بيان ديگر. يابد آشكارگي مي     
  پديدار ي است كه در اثر كند، نوعي آگاه است به اين معنا كه آنچه فرد تجربه مي     
  تواند خود را در معرض تجربة چيزي قرار  فرد مي. شود كسب ميشدن چيزي بر او     
  براي آن تجربه فراهم كند، اما تا آن چيز بر او نمودار و پديدار را دهد و مقدمات الزم      
  . نشود، او صاحب آن تجربه نيست     
  حذف اين قيد از اين . شود  استفاده مي"رسد ر ميبه نظ"در اين تعريف از قيد . 3    

  آلستون مدعي نيست كه اگر . شود جاي مفهوم تجربه ميهتعريف منجر به تحديد ناب     
  مطابق اين . كند  درد قلب شد، حتماً قلب او درد ميمثالًاي  كسي صاحب تجربه     
   كه چيزي به نظر او برسد اي باشد، كافي است تعريف براي اينكه كسي صاحب تجربه     
   تجربة او حاكي از چه چيزي است و چه نتايجي از آن اينكهبر او پديدار شده است؛      
  ممكن . توان گرفت، مستقل از اين است كه آيا او واجد يك تجربه بوده است يا نه مي     
   و باشدالم او از هر نظر سقلب  داشته باشد، در حالي كه  قلباست كسي تجربة درد     

  .(ibid)باشددر اثر فشارهاي عصبي      صرفاً 
نكتة سومي كه در خصوص تعريف تجربه بيان كرديم، ما را متوجه تمايز مهمي ميان تجربه     

در حقيقت توصيف يك تجربه، پوشاندن آن . كند صاحب تجربه از آن تجربه مي و توصيف
شي كه شخص صاحب تجربه از مفاهيم زباني كه پو تن. پوشي از مفاهيم زباني است تجربه با تن

به همين دليل است كه افراد داراي . كند دوزد و بر تن تجربة خود مي در انبان ذهن خود دارد مي
بنابراين . هاي خود داشته باشند هاي يكسان ممكن است كه توصيفات متفاوتي از تجربه تجربه

اي يكسان، مفاهيم زباني متفاوتي را براي  رغم داشتن تجربهبه كامالً محتمل است كه دو فرد 
  .هاي خود انتخاب كنند و توصيفات متفاوتي از آن تجربة مشترك داشته باشند وصف تجربه

  
  نظرية توجيه معرفتي

 Alston,The Reliability of Sense) 7 نظرية تطابقي صدق،نظرية صدق مورد قبول آلستون

Preception, p. 239)8تي مورد قبول او نوعي نظرية مبناگرايانة اصالح شده و نظرية توجيه معرف 
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در نظريات مبناگرايانة توجيه، مجموعة باورهاي موجه يك شخص به دو زيرمجموعه . است
باوري غيرپايه است كه .  مجموعة باورهاي پايه و مجموعة باورهاي غيرپايه:شود تقسيم مي

يه است كه توجيه خود را از باورهاي ديگر  و باوري پا،گيرد توجيه خود را از باورهاي ديگر مي
شناختي منابعي كه اين باورها از آن  توجيه معرفتي باورهاي پايه از حجيت معرفت. گيرد نمي

كه در پشت پنجره الف  مثالً اگر مجموعة باورهاي شخص. شود اند، اخذ مي منابع نشأت گرفته
هاي درختان تكان  برگ«و » آيد يبيرون از ساختمان باد م«ايستاده است، شامل دو گزارة 

الف يك باور غيرپايه براي » آيد بيرون از ساختمان باد مي«گاه اين باور كه  باشد، آن» خورند مي
. گيرد مي» خورند هاي درختان تكان مي برگ« باور كه  است؛ چون توجيه معرفتي خود را از اين

است چون او توجيه الف پايه براي  يك باور» خورند هاي درختان تكان مي برگ«در همين حال 
در داشتن اين باور موجه است، الف ه كگيرد؛ بل معرفتي اين باور را از هيچ باور ديگري نمي

خورند و ادراك حسي نيز يك منبع معرفتي قابل  هاي درختان تكان مي  كه برگبيند ميچون 
  . شناختي دارد اعتماد است و حجيت معرفت

يك روية باورساز .  است9روية باورساز يا يك روية معرفتيحسي يك  ادراك ،به اين معنا    
هايي است كه با گرفتن  ها و گرايش ها، عادت ها، رفتارها، روش اي از مكانيسم مجموعه
اگرچه خروجي يك روية باورساز . دهند هاي معيني، باورهايي را به عنوان خروجي مي ورودي
بر . ها لزوماً چيزي از جنس باور نيست رودي اين رويه اما و،چند باور استروية يك يا هميشه 

   10.هاي مبدل رويه و هاي مولد رويه: شوند هاي باورساز به دو دسته تقسيم مي همين مبنا، رويه
  هايي هستند كه ورودي آنها از جنس باور نيست و باورهاي  هاي مولد رويه رويه.     الف

  نگري يك   درون،به عنوان مثال. كنند اي قبلي توليد مي را از چيزي غير از باوره تازه        
   چون مثالً باور من به اينكه گرسنه هستم، از هيچ باور ،روية باورساز مولد است        
   .ه مبتني بر تجربة شخصي من استلك ب،شود ديگري توليد نمي        
   باور است و باورهاي تازه ا از جنسههايي هستند كه ورودي آن هاي مبدل، رويه رويه.     ب
  هايي  هاي قياسي يا استقرايي رويه  مثالً روية استدالل،كنند را از باورهاي قبلي توليد مي        
   .(Alston,Perceiving God, pp. 153-158)مبدل هستند         

 به اين دو هاي تركيبي را هم هاي باورساز، يعني رويه البته شايد بتوان دستة سومي از رويه    
 است و باورورودي آنها هم چيزهايي از جنس هايي هستند   رويه،هاي تركيبي رويه. افزوددسته 
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براي سهولت  . (Alston, Perceiving God, p.157)ستند نياز جنس باور هم چيزهاي ديگري كه 
ل در نظر هاي تركيبي را به عنوان تركيبي از دو يا چند روية مولد و مبد در ادامة كار، رويه

چون در هر . كنيم هاي باورساز را محدود به همان دو دسته مي گيريم و بنابراين تحليل رويه مي
ها ابزار مناسبي براي ارائة  حال هر يك از باورهاي ما خروجي يك روية باورساز است، اين رويه

 يك باور موجه :دهند؛ به اين ترتيب كه  در اختيار ما قرار مي11گرايانة توجيه يك نظرية برون
موجه  P در باور به Sتر  يا به بيان دقيق. است، اگر خروجي يك روية باورساز قابل اعتماد باشد

   . خروجي يك روية باورساز قابل اعتماد باشدPاست، اگر و تنها اگر 
 باورهايي كه به طور مستقيم :شوند بنابر اين نظريه، باورهاي موجه ما به دو دسته تقسيم مي    
براي هر دسته از اين باورها سه . جه هستند و باورهايي كه به طور غيرمستقيم موجه هستندمو

  : به صورت مستقيم موجه است، اگرP در باور به Sگوييم  مي. دهيم تعريف معادل ارائه مي
  داند يا به طور موجه به آنها باور   ميSهاي ديگري كه   با استفاده از گزارهP گزارة .    الف

  وجيه نشده باشد؛ دارد، ت        
   باشد؛ GPانند م و قابل اعتماد خروجي يك روية باورساز مولدPگزارة .     ب
  . باشدS، به تعبير مبناگرايانة توجيه، باوري پايه براي Pگزارة .     پ

  : به صورت غيرمستقيم موجه است، اگرP در باور به Sگوييم  همچنين مي
  آنها باور داند يا به طور موجه به   ميSهاي ديگري كه  ده از گزاره با استفاPگزارة .     الف

          دارد، توجيه شده باشد؛ 
  طوري كه  ؛  باشدTP انند م خروجي يك روية باورساز مبدل و قابل اعتمادPگزارة .     ب

  ه هايي باشند ك گزاره مؤثر هستند، خود Pكه در خروجي  TPهاي  ورودي        آن دسته از 
        S؛  در باور به آنها موجه است  

  . باشدS، به تعبير مبناگرايانة توجيه، باوري غيرپايه براي Pگزارة . پ

اي  كنند؛ نظريه اين تعاريف، به صورت استقرايي، يك نظرية مبناگرايانة توجيه را معرفي مي    
البته آلستون . خورد  ميهاي باورساز گره كه در آن معناي توجيه با قابل اعتماد بودن رويه

هاي   پيش از معرفي رويهادراك خداوندكند و در  نظريات خود را به اين شكل طرح نمي
در حقيقت تفاوت اصلي تقرير ما از . پردازد باورساز به تمايز توجيه مستقيم و غيرمستقيم مي

. يانة توجيه استكارگيري اين نظام جديد مبناگرا ديدگاه آلستون با ساير تقريرها، معرفي و به
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تجربة  برآمده از ت روند توجيه معرفتي باورهايتكيه بر اين نظام مبناگرايانه تببين بهتري از شباه
  . دهد  برآمده از تجربة حسي به دست ميديني با روند توجيه معرفتي باورهاي

ورهاي ما، به شناسان قائل به نظرية مبناگرايانة توجيه در اين مسئله كه كدام يك از با عرفت    م
فرو كاهش نظرية   كشفي،(صورت مستقيم موجه يا به بيان ديگر پايه هستند، اختالف نظر دارند

رسد كه همة  نظر مي  با اين همه به ).134-136 صمعرفت شناختي مبناگروي به تالئم گروي، 
 اتفاق در اين نكته) يناس، دكارت، الك، هيومئنظير افالطون، ارسطو، آكو(مبناگرايان سنتي 

تواند باوري پايه باشد و بدون توسل به باورهاي ديگر  نظر دارند كه باور به وجود خداوند نمي
 مثالً. اند شناسان جديد در اين ادعاي مبناگرايان سنتي مناقشه كرده برخي معرفت. موجه شود

 پايه در نظر توان باور به وجود خداوند را نيز باوري كند تا نشان دهد كه مي پالنتينگا تالش مي
البته با رويكردي متفاوت از هم، آلستون ). شناسيعقل و ايمان؛ دين و معرفتپالنتينگا، (گرفت 

اعتراض .  به وجود خداوند، باوري پايه استخواهد نشان دهد كه باور مي، رويكرد پالنتينگا
پايه توانيم  ميا گرايانه ر آلستون اين است كه چرا باورهاي برآمده از تجربة حسي و تجربة درون

كند تا نشان دهد كه  دانيم؟ او تالش مي ها را پايه نمي  اما باورهاي برآمده از ساير تجربه،دانيمب
  .  تواند باوري برآمده از تجربة ديني، پايه و به طور مستقيم موجه باشد باور به وجود خداوند، مي

  
  تجربة حسي

توان برحسب ساختارشان به دو دسته   ميكهدهاي گوناگون ما ساختارهاي متفاوتي دارن تجربه
. هاي دستة اول متشكل از دو جزء فاعل شناسا و مضمون است ساختار تجربه. تقسيم كرد

هايي از اين جنس  كسي و احساس اضطراب تجربه هايي نظير سرگيجگي، احساس بي تجربه
، )ان فاعل شناسايا هم(ها متشكل از سه جزء فاعل آگاهي  ساختار دستة دوم تجربه. هستند

تجربة ديدن يك درخت، . ق آگاهي استو متعل) آلستونيا همان پديدار به تعبير (آگاهي 
). 247-261صيندل، (هايي از اين جنس هستند  نگ و استشمام بوي قهوه تجربهزشنيدن صداي 

هاي  هاي نوع دوم را تجربه هاي دوجزئي و تجربه هاي نوع اول را تجربه از اين پس تجربه
  .ناميم جزئي مي هس
داد زيادي از ـتع. داند يـزئي مـج هـهايي س ربهــسي را تجـهاي ح ربهـة تجـستون همــآل    

شناسان ديگر هم در اين نكته با او توافق دارند؛ اما وجه اختالف آراي ايشان، موضعي  معرفت
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 فاعل شناسا به چه آگاهي مستقيم و بالواسطة«كنند؛   مقدر اتخاذ ميپرسشياست كه در پاسخ به 
شناختي ادراك حسي به دو دسته  هاي معرفت  نظريهپرسشدر پاسخ به اين » گيرد؟ چيز تعلق مي

  :شوند تقسيم مي
  ها فاعل شناسا به طور مستقيم از  بر اساس اين نظريه: گرايي مستقيم هاي واقع نظريه. الف
   يعني همان چيزهايي كه  مادي پيرامون خود،ي اشياهاي برخي ويژگيكم   و دستوجود    
  توماس ريد، هيالري پاتنم و ويليام آلستون . شود گيرند، آگاه مي متعلق تجربة او قرار مي    
   .گرايي مستقيم هستند از جملة قائالن به واقع    
   به ،واسطه ها فاعل شناسا به طور مستقيم و بي  بر اساس اين نظريه:هاي دادة حسي نظريه .ب
  نقد و " كشفي،(نامند   ميدادة حسيكند كه آن را   ذهني آگاهي پيدا مييك صورتِ    

  راسل، براد و اير از جمله طرفداران نظرية ). 113-130ص ،"    بررسي برهان خطاي حسي
  .دادة حسي هستند    
) ظهور يا آشكارگي(نظرية پديدارگرايانة مستقيم، يعني  هاي واقع آلستون مدافع يكي از نظريه    

 چنين X«به سادگي اين است كه »  را ادراك كردS ،X« گزاره كه  گويد معناي اين او مي. ستا
 و X وجود به طور مستقيم Sبنابراين از نظر آلستون . »)يا ظهور كرد( پديدار شد Sو چنان بر 

چه چيزي بايد به يك «اگر كسي بپرسد . كند هاي چنين و چنان او را درك مي برخي ويژگي
را ديده و ادراك كرده ) و نه دادة حسي درخت( درخت Sيم ي اضافه شود تا بگوSري تجربة بص

البته پاسخ او مشروط به . »هيچ چيز«تر اين است كه  ، پاسخ آلستون با صراحت هرچه تمام»است؟
 پديدار شده است همان درخت باشد؛ و نه مثالً تصوير هولوگرافيك Sاين است كه آنچه بر 

ي است كه به قابل اعتماد بودن ادراك حسي  ا  از ارضاي اين شرط مسئلهاطمينان. يك درخت
شود؛  هيچ شكي در بعضي مواقع اين شرط ارضا نمي بي. به عنوان يك روية باورساز مربوط است

دادِ  مبتني بر همين رخ. شناسان، خطاي حسي رخ داده است كه در اين مواقع، به تعبير معرفت
گرايي مستقيم اقامه  هاي واقع  در انتقاد به نظريهبرهان خطاي حسيخطاي حسي، برهاني به نام 

  ).جاهمان(شده است 
گرايي ادراك حسي و نيز تعريف نظرية پديدار  هاي واقع نكتة بسيار مهمي در تعريف نظريه    

 را به طور مستقيم Xهاي   ويژگيبرخي وجود و Sشود،   پديدار ميS بر X وقتي :نهفته است
تواند   ميSمثالً .  را به طور مستقيم ادراك كندXهاي   ويژگيهمةتواند   اما نمي،ندك ادراك مي
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اين كتاب «مبتني بر يك تجربة بصري از كتابي كه پيش روي او قرار دارد، به اين باور برسد كه 
تواند به طور مستقيم و  و در داشتن اين باور هم به طور مستقيم موجه باشد؛ اما نمي» قرمز است

چون عالوه بر آن . » علي استاين كتاب«ي به اين باور برسد كه فاً مبتني بر همين تجربة حسصر
 به باور مذكور و نيز موجه بودن او در داشتن S، باورهاي ديگري نيز در رسيدن Sتجربة بصري 

 البته هيچ كس. و غيره» ن در اتاق علي هستممن اآل«اين باور دخيل هستند؛ باورهايي مثل اينكه 
 مادي داريم، مستقيماً با تجربة ي برخي باورهاي ما، حتي باورهايي كه راجع به اشيااينكهدر 

شناسان معتقدند  كند؛ مسئلة مهم اين است كه برخي معرفت شوند، مناقشه نمي حسي توجيه نمي
ا ايشان بر همين مبن.  طور مستقيم توجيه كند  باوري را بههيچتواند  كه اصوالً تجربة حسي نمي

اي بصري   تجربهSفرض كنيد . گيرند نظر آلستون و ديگر مدافعان نظرية پديدار را به چالش مي
 Sهمچنين، مطابق ميل آلستون، فرض كنيد كه مبتني بر همين تجربه . از يك درخت داشته باشد

 اساسي پرسشحال . هاي آن را ادراك كرده باشد طور مستقيم آن درخت و برخي ويژگي به
من «و مثالً نگويد كه » بينم من درختي را مي« بگويد Sشود كه  ه چه چيز باعث مياين است ك

 چه كلماتي را انتخاب كند، باورهاي ديگر او نقشي ندارند؟ S اينكه؟ آيا در »بينم اتومبيلي را مي
، آيا نبايد )كه احتماالً از نظر هر انسان عاقلي چنين است( مثبت است پرسشو اگر پاسخ به اين 

   اين دليل از نظرية پديدار دست كشيد؟ به
 او چه كلماتي را براي توصيف تجربة خود اينكه در S باورهاي ديگر اينكهرسد  به نظر مي    

تلقي خالف . دليلي براي دست كشيدن از نظرية پديدار باشد تواند نميانتخاب كند، نقش دارند، 
بايد . آيد شتر به آن اشاره كرديم، برمياين امر از خلط مفاهيم تجربه و توصيف تجربه، كه پي

جزئي است؛ يعني چيزي كه در اثر چنين و  هاي سه دقت كرد كه باور همان جزء دوم تجربه
باور يك حالت ذهني است . آيد چنان پديدار شدن يك شيء بر فاعل شناسا در او به وجود مي

از حاالت ذهني است كه البته باور جزء آن دسته .  و نه يك جمله يا حتي يك گزارة خاص
 در S«يم يگو پس وقتي مي. اي دارند و بنابراين قابل بيان در قالب يك جمله است تلقي گزاره
 در داشتن آن حالت S«كنيم كه  ، در حقيقت اين نكته را تصريح مي» موجه استP ةباور به گزار

اسم اين (ك درخت دارد اي بصري از ي  تجربهSمثالً وقتي . » موجه استPذهني متناظر با گزارة 
اسم اين حالت (كند   را در داشتن يك حالت ذهني موجه ميS، اين تجربه ) بگذاريدEتجربه را 
بيان » بينم من درختي را مي« آن را بيان كند با جملة بخواهد اگر؛ حالتي كه ) بگذاريدM ذهني را
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البته مسئلة اساسي اين ). يد بنامP بگذاريد و گزارة متناظر آن را Tاسم اين جمله را (كند  مي
 اشاره كند، از جمالتي M هر زمان ديگري هم كه بخواهد به نحوي به حالت ذهني Sاست كه 

 به M را در داشتن حالت ذهني E ،Sپس در نهايت .  استPكند كه گزارة متناظر آنها  استفاده مي
ر نقشي ندارند؛ هر چند كند و در اين توجيه باورها يا حاالت ذهني ديگ طورمستقيم توجيه مي

، ) نيستندPو نه جمالت ديگري كه متناظر گزارة  (T با جملة M از حالت ذهني S كه در توصيف
با اين تفاسير روية ادراك حسي يك روية . هاي ذهني ديگري هم نقش دارند باورها و حالت

ما دربارة جهان گيرد و اوالً باورهاي  هاي حسي را به عنوان ورودي مي معرفتي است كه تجربه
؛ )به همين دليل هم يك روية مولد است(كند  دهد و به طور مستقيم توجيه مي مادي را شكل مي

) يا همان باورها(ها  پوشي از مفاهيم زباني بر قامت حاالت ذهني ناشي از اين تجربه و ثانياً تن
 مفاهيم  پوش ود با تنالبته افراد يك جامعة زباني در چگونه پوشاندن حاالت ذهني خ. پوشاند مي

 ترتيب برخي عادات زباني براي توصيف باورهاي ما راجع  به اين. رسند زباني به توافق نسبي مي
آن .  گيرند كه اين عادات بخشي از روية معرفتي ادراك حسي است  مادي شكل مييبه اشيا

بريم،  كار ميهدسته از عادات زباني كه در چگونه توصيف كردن باورها و ادراكات حسي خود ب
اين اولين دليل ما براي در نظر . برآمده از يك جامعة زباني است كه ما عضوي از آن هستيم

  .گرفتن روية ادراك حسي به عنوان يك روية ادراكي جمعي و اجتماعي است
  

  مواجهه با خطاي حسي

 آخرين نكته در خصوص روية معرفتي ادراك حسي چگونگي مواجهة اين رويه با خطاهاي
هاي حسي ما برخي باورهاي ما را به طور مستقيم توجيه  بنابر نظرية پديدار، تجربه. حسي است

اين « از قرمز ديدن كتاب مقابل خود، او را در داشتن اين باور كه Sمثالً تجربة بصري . كند مي
ز در عين حال ممكن است كه اين باور برآمده ا. كند به طور مستقيم موجه مي» كتاب قرمز است

 اما به دليل تابيدن نور ، نارنجي باشدSيك خطاي حسي باشد؛ مثالً ممكن است كه كتاب مقابل 
رخداد خطاهاي حسي تهديدي براي نظام .  بنمايدقرمز رنگ چراغ خواب بر آن قرمز

به عقيدة او باورهايي كه به طور مستقيم توسط تجربة حسي توجيه . شناسي آلستون نيست معرفت
هستند؛ به اين معني كه فاعل شناسا در ) في بادي النظر(توجيه در نگاه نخستي شوند، دارا مي

در مثال . داليلي كافي برخالف آن وجود داشته باشد اينكهمگر داشتن اين باورها موجه است 
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 اينكه كتاب مقابلش قرمز است موجه است؛ اما به محض اينكه در نگاه نخست در باور به Sقبل 
نور چراغ خواب اتاقش نيز قرمز است توجيه در نگاه نخست خود را از دست به ياد بياورد كه 

چون قرمز رنگ بودن نور چراغ خواب دليلي كافي براي ترديد در باور به قرمز بودن . دهد مي
چيزهايي كه داليل محكمي براي ترديد در توجيهات في بادي النظر هستند را . آن كتاب است

هاي شخصي فاعل شناسا بر او آشكار  ي مبطالت، با تجربهبرخ. نامند مبطالت توجيه مي
قرار گرفتن در "كند كه   با سراب او را به اين نكته متوجه مي مثالً چندين بار مواجهه. شوند مي

  ، مبطل توجيه في بادي النظر باور به اين گزاره"فالن شرايط آب و هوايي و فالن موقعيت مكاني
برخي مبطالت ديگر هم از طريق جامعه و اطرافيان . » هستدر دور دست بركة آبي«است كه 

 كه هرگز هم از مواد مخدر استفاده نكرده است، Sمثالً . شود فاعل شناسا بر او آشكار مي
مثالً . ها باشد تواند مبطل توجيه في بادي النظر برخي گزاره داند كه استفاده از اين مواد مي مي

 در منزل خود، واقع در يكي از S؛ آن هم در حالي كه »هستدر مقابل من ببري «اين گزاره كه 
 از عادات زباني اعضاي Sاي كه  به بيان ديگر همان جامعه. هاي شلوغ شهر، حضور دارد محله

هاي حسي را هم به او آموزش  كند، مبطالت تجربه هاي خود استفاده مي  براي وصف تجربه آن
روية معرفتي ادراك حسي را در نهايت يك روية  اينكهاين دليل ديگري است براي . دهد مي

  :توان گفت به طور خالصه مي. جمعي و اجتماعي بدانيم
   Sروية معرفتي ادراك حسي يك روية باورساز اجتماعي است كه تجربة حسي شخص     
      و برخي Xبه وجود  S  باور، بر مبناي اين تجربهاوالًگيرد و   را به عنوان ورودي ميXاز     
  اي از ذخيرهثانياً كند؛  هاي آن را به طور مستقيم و در نگاه نخستين توجيه مي ويژگي    
  اي   مجموعهثالثاًگذارد تا تجربة خود را توصيف كند و   ميSعادات زباني را در اختيار     
  از اين پس روية معرفتي . كند از مبطالت توجيهات في بادي النظر را به او معرفي مي    
 . ناميم  ميPP 12ادراك حسي را    

  
  تجربة ديني

ترين  تجربة ديني در عام.  بسيار زياد است دينيهاي تجربهصوص ماهيت  خعقايد درآراء و تنوع 
اي است كه شخص در نسبت و مواجهه با حيات ديني خود دارد  معناي آن شامل هر تجربه

توان آنها را  پردازد كه مي هايي مي ربه؛ اما آلستون صرفاً به تج)68 ، ص"زبان ديني" آلستون، (
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هايي كه  تجربه. كنندة برخي باورهاي ديني صاحبان اين تجارب دانستبه طور مستقيم توجيه
توان خداوند را شامل  در اينجا مي. دانند صاحبانشان آنها را نوعي آگاهي تجربي به خداوند مي
ظر گرفت؛ اما براي راحتي كار، خداوند هرگونه حقيقت متعالي، هرچند تفسير و تعبير شده در ن

آلستون توجه خود را . گيريم شود در نظر مي چنان كه در اديان توحيدي وصف مي را آن
ها بر مبناي آنها خود را در باور به وجود  كند كه صاحبان اين تجربه هايي مي معطوف به تجربه

دهد كه   خداوند افعالي را انجام مياينكهمثالً باور به . دانند خداوند و برخي صفات او موجه مي
هايي داشته  بنابراين اگر كسي چنين تجربه. هاست واسطه معطوف به صاحبان آن تجربه به طور بي

خداوند به من «؛ »دهد خداوند به من نيرو مي«: باشد، ممكن است به باورهايي شبيه به اينها برسد
آلستون . و غيره» كند ند من را هدايت ميخداو«؛ »خداوند با من مهربان است«؛ »دهد شهامت مي

  .(Alston,Perceiving God) نامد  مي" باور-M" يا " بنياد-13تجلي"اين باورها را باورهاي 

جزئي است كه در آن صاحب تجربه خداوند را به  از نظر آلستون تجربة ديني يك تجربة سه    
بارة وجود خداوند يا برخي صفات او  ركند و بر مبناي آن به باورهايي د طور مستقيم تجربه مي

طور كه  در حقيقت، او همان.  هستند" باورها-"M كه اين باورهاي دستة دوم همان ،رسد مي
جزئي متشكل از سه جزء فاعل شناسا، ادراك حسي و شيء مادي  تجربة حسي را يك تجربة سه

اعل شناسا، ادراك خداوند جزئي متشكل از سه جزء ف داند، تجربة ديني را نيز يك تجربة سه مي
طور كه ادراك حسي مستقيم تنها شامل باور به وجود  به عالوه همان. كند و خداوند تلقي مي

، ادراك خداوند هم شود مي)شود  صفات آن ميهمةو نه ( صفات شيء برخيشيء مادي و 
؛ صفاتي در شود مي)  صفات اوهمةو نه ( صفات او برخيتنها شامل باور به وجود او و باور به 

هر باوري كه به يكي از اين صفات . خصوص چگونه متجلي شدن خداوند بر صاحب تجربه
  . است"باور-"Mتعلق بگيرد يك 

خداوند چنين و چنان . (ibid)به تعبير آلستون در اينجا هم با يك نظرية پديدار مواجه هستيم 
كند و نيز به   خداوند باور پيدا مي به وجودSشود و بر مبناي اين تجربه  متجلي و پديدار مي Sبر 

هاي  ها را تجربه آلستون در بعضي موارد با كمي مسامحه اين تجربه. رسد  مي" باورها-"Mبرخي 
در عين حال بايد توجه داشت كه . نامد عرفاني و ادراكات مبتني بر آنها را ادراكات عرفاني مي

ديني كه در آنها صاحب تجربه و متعلق هاي  منظور او از تجربيات عرفاني، آن دسته از تجربه
ها آنچه تجربه  در اين تجربه. شود، نيست رسند و هرگونه دوئيت زايل مي تجربه به وحدت مي
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زوال تمايز فاعل شناسا از . شود خداوند، آن موجود يگانه، نيست؛ بلكه خود يگانگي است مي
شناسي  ها از حوزة معرفت شود كه بررسي اين تجربه آگاهي و نيز متعلق آگاهي موجب مي

  . خارج شود
تجربة ديني مورد نظر آلستون اوالً نوعي آگاهي تجربي به خداوند است و نه آگاهي برآمده     

واسطه است و  اي مستقيم و بي بارة خداوند و صفات او؛ ثانياً تجربه از صرف تفكرات انتزاعي در
گانه  هاي برآمده از حواس پنج يات تجربهثالثاً فاقد محتواي حسي، يعني محتوايي از جنس محتو

  .كنيم در ادامة اين مقاله از تركيب تجربة ديني، صرفاً معناي مورد نظر آلستون را مراد مي. است
  

  هاي ديني هاي باورساز مبتني بر تجربه رويه
شناختي اين  دهند و حتي كساني كه در حجيت معرفت هيچ شكي رخ مي هاي ديني بي تجربه

بهترين دليل براي .  (Rowe, pp. 85-92)ها ندارند  كنند، شكي در وقوع آن قشه ميتجارب منا
ها گزارش صاحبان آنهاست؛ كساني كه ترديدي در صدق اخالقي مدعيات  وقوع اين تجربه

حال بايد . كند ها را نقل مي آلستون نيز در كتاب خود تعداد زيادي از اين گزارش. ايشان نيست
ها دفاع كرد؟ آلستون معتقد است  شناختي اين تجربه از حجيت معرفتتوان  ديد چگونه مي

رساند؛  هاي او مي ة خداوند و برخي ويژگيربا تجربة ديني صاحب آن را به بعضي باورها در
از نظر آلستون تنها نوعي . شوند باورهايي كه مبتني بر آن تجربه، به طور مستقيم توجيه مي

. گانه است ن باور برساند كه قواي معرفتي ما محدود به حواس پنجتواند ما را به اي نظري مي تنگ
خداوند به من نيرو «رسد كه  گذراند و به اين باور مي وقتي كسي يك تجربة ديني را از سر مي

  .بر همان تجربه و به طور مستقيم موجه استبا تكيه  ،او در اين باور» دهد مي
اي  گونه تجربه كسي كه قبالً هيچ: رسد اين است وش مياحتماالً اولين نداي اعتراضي كه به گ    

فهمد كه متعلق ادراك او خداوند است و مثالً اگر كسي بعد از خداوند نداشته است، چگونه مي
، از كجا فهميده است كه »خداوند با من مهربان است«از يك تجربة ديني به اين باور برسد كه 

يك موجود مافوق بشري، همان مهرباني بشري است كه مهرباني خداوند يعني چه؟ آيا مهرباني 
گويد هر كس براي  آلستون مي). 112-145 صمارتين، (شناسد؟  صاحب تجربه آن را مي

 پيرامونش انتخاب ةهاي حسي خود، كلمات را با تكيه بر عادات زباني جامع توصيف تجربه
 خود، كلمات و مفاهيم را كند؛ به همين ترتيب هر صاحب تجربة ديني براي توصيف تجربة مي
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با تكيه بر عادات زباني يك سنت ديني كه به آن تعلق دارد و با آن مأنوس است انتخاب 
كند؛ به عالوه اگر چه صفات خداوند با صفات انساني كامالً متفاوت است اما هستة مشتركي  مي
 از چشيدن يك توانم بعد من مي. كند ها هست كه ما را در درك صفات خداوند ياري ميآندر 

هاي  خورم، آن طعم تازه را با استفاده از طعم اي كه براي اولين بار آن را مي طعم تازه از ميوه
 از چشيدن همان طعم متوجه بشوند كه پسآشنا طوري براي ديگران توصيف كنم كه آنها هم 

 صاحب به همين ترتيب عجيب نيست كه. اند با تجربة من يكسان بوده است آنچه تجربه كرده
يك تجربة ديني بتواند مهرباني خداوند را با استفاده از صفات آشناي انساني و دايرة واژگان 
سنت ديني خود، طوري براي ديگران توصيف كند كه اگر آنها هم به آن تجربه رسيدند متوجه 

ان  در هم"ديگران" اينكهاند با تجربة او يكسان بوده است؛ به شرط  شوند كه آنچه تجربه كرده
-95، ص "زبان ديني" آلستون، (سنت ديني صاحب تجربه و با عادات زباني او مأنوس باشند 

83.(  
آوريم موجه   ديگر اين است كه آيا همة باورهايي كه از يك تجربة ديني به دست مي    پرسش

 باورهاي برآمده از يك تجربة ديني ، باورهاي حسيانندهستند؟ پاسخ اين است كه درست م
اين باورها كه در نگاه نخستين موجه هستند، موجه . ها در نگاه نخستين موجه هستند تن،هم
اين داليل كافي همان . ا داشته باشيمهداليل كافي براي ناموجه بودن آن اينكهمگر مانند  مي

 انندهر فرد مبطالت باورهاي خود را از منابع متعددي م. مبطالت توجيهات في بادي النظر هستند
بنابراين هر سنت ديني و . گيرد عقلي و محكمات سنت ديني مورد قبول خود ميبديهيات 

اين روية باورساز . هاي ديني را دارد  قابليت معرفي يك روية باورساز مبتني بر تجربهRiمذهبي 
  :ناميم  ميRiPمولد را 

  ، كه به S  شخص يك روية باورساز اجتماعي است كه تجربة دينيRiPروية معرفتي     
  اي مستقيم و فاقد محتواي حسي از خداوند است را به عنوان ورودي  گمان او تجربه    

  هاي او را به   به وجود خداوند و برخي ويژگيS  بر مبناي اين تجربه باوراوالًگيرد و  مي    
  اي از عادات زباني را در اختيار  ذخيره ثانياًكند؛ طور مستقيم و در نگاه نخستين توجيه مي    
    Sاي از مبطالت توجيهات في   مجموعهثالثاًگذارد تا تجربة خود را توصيف كند؛ و   مي  
 .كند بادي النظر را به او معرفي مي    
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ها و ابزارهاي كسب معرفت ديني نيست؛ بلكه   دربرگيرندة همة رويهRiPبايد توجه داشت كه     
ني است كه به طور مستقيم مبتني بر تنها شامل روية كسب و توجيه آن دسته از باورهاي دي

بنابراين هيچ دليلي ندارد كه توجيه همة باورهاي . گفته، هستند هاي ديني، در معناي پيش تجربه
كم نيستند . پيروان يك دين، حتي اگر آن باورها كامالً موجه باشند، مبتني بر تجربة ديني باشد

توان باورهاي ديني   اما مي،اند  جنس نداشتهاي از اين  عمر خود هيچ تجربهسراسرمؤمناني كه در 
البته بررسي آن داليل از موضوع اين مقاله خارج است و . آنها را به داليل ديگري موجه دانست

 را   مشخصات آنBكه ذيل بند    توجه ما تنها معطوف به بخشي از نظام معرفت ديني است 
  . برشمرديم

خداوند «: كنند  از طريق تجربة ديني را چنين تقرير ميبرن صورت استدالل سوينانند كساني م    
برن، سوين(» هاي ديني، وجود خداوند است  براي وقوع تجربهبهترين تبيينوجود دارد؛ چون 

گويد خداوند وجود دارد، چون  در مقابل آلستون مي. Swinburne, Chapter 13) و 198-210ص
 در حال قدم زدن در ساحل دريا هستم و در فرض كنيد كه من. اند كساني او را ادراك كرده
 براي وجود آن رد پا اين است كه بهترين تبييندر اين شرايط . بينم همين حال رد پايي را مي

پس باور من موجه است، چون اين باور بهترين تبيين . كسي به تازگي از ساحل عبور كرده باشد
ديدن آن رد پا، چند لحظة پيش به حال فرض كنيد كه من به جاي . براي وجود آن رد پاست

 اينكهدر اين شرايط باور من به . طور مستقيم خود آن فرد را در حال عبور از ساحل ديده باشم
 كه كسي از ام ديدهموجه است، چون به طور مستقيم »  است به تازگي كسي از اينجا عبور كرده«

ت كه آن را با كلماتي برگرفته از اي داشته اس به همين ترتيب اگر كسي تجربه. ساحل عبور كرد
من مهرباني «يا » من خداوند را تجربه كردم«كند كه  سنت ديني خودش چنين توصيف مي

گويد،  ، پس حتماً خداوند، به تعبيري كه سنت مورد قبول آن فرد مي»خداوند را تجربه كردم
توانيم اين باورها را  ميما وقتي .  و حتماً باز هم به تعبير همان سنت، مهربان است،وجود دارد

ناموجه بدانيم كه داليل كافي براي نامعتبر بودن آن روية معرفتي كه اين باورها خروجي آن 
  . قابل اعتماد استPP به همان اندازة RiPدر ادامه نشان خواهيم داد كه . هستند، داشته باشيم

  
  هاي معرفتي اعتبار رويه
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ترديد داشته  PPشناختي  را يافت كه در حجيت معرفتدر بين فيلسوفان معاصر شايد نتوان كسي 
باشد و آن را يك روية معرفتي قابل اعتماد نداند؛ اما تعداد نه چندان كمي از فيلسوفان معاصر 

RiPبراي قضاوت در خصوص نظر ايشان دو حال. دانند  را يك روية معرفتي قابل اعتماد نمي 
 هست كه به آن حجيت PPهايي در   ببينيم چه ويژگيكنيم تا  را با هم مقايسه ميRiP و PPروية 

  . نيز وجود دارند يا خيرRiPها در  بخشد و آيا اين ويژگي شناختي مي معرفت
توان گفت هر دوي  به طور خالصه مي. ، داراي سه سطح استRiPو  PPة دو روياز هر يك     

كنند؛  ه طور مستقيم توجيه مي خود يك باور را بر مبناي يك تجربه و بسطح اول ها در اين رويه
ه  توجيسطح سومپوشانند و در  پوشي از مفاهيم زباني را بر قامت آن باور مي  خود تنسطح دومدر 

ها منوط  بنابراين قابل اعتماد بودن اين رويه. زنند في بادي النظر آن باور را به محك مبطالت مي
شناسان معاصر  چون تقريباً همة معرفت. به قابل اعتماد بودن آنها در هر يك از اين سطوح است

دانند، پس به گمان ايشان كاركرد اين  اي قابل اعتماد مي روية معرفتي ادراك حسي را رويه
در ادامه داليل ايشان براي قابل اعتماد بودن . رويه در هر يك از سطوح خود قابل اعتماد است

دهيم كه اگر اين داليل  و نشان مييم كن  را به اجمال بررسي ميPPهر يك از سه سطح روية 
  . نيز يك روية قابل اعتماد استRiPبراي قابل اعتماد بودن يك روية باورساز كافي هستند، 

توان دو رويكرد متفاوت  ها، مي     در خصوص قابل اعتماد بودن هر يك از سطوح اين رويه
رقابل اعتماد بدانيم، مگر اينكه بنا بر رويكرد اول ما بايد هر يك از اين سطوح را غي. اتخاذ كرد

 14اين رويكرد را رويكرد اكثري. داليل كافي براي قابل اعتماد بودن آن سطح داشته باشيم
توانيم هر يك از اين سطوح را قابل اعتماد بدانيم، مگر اينكه   ما مي،بنا بر رويكرد دوم. ناميم مي

 15اين رويكرد را رويكرد اقلي. اشيمداليل كافي براي غيرقابل اعتماد بودن آن سطح داشته ب
  . ناميم مي
دكارت ما را براي هميشه مطمئن كرده است كه با رويكرد اكثري، 16ةاستدالل مغز در خمر    

يعني اين سطح از روية ادراك . سطح اول روية ادراك حسي هرگز قابل اعتماد نخواهد بود
نيم كه داليل كافي براي غيرقابل اعتماد ك فرض مي. حسي تنها با رويكرد اقلي قابل اعتماد است

بودن اين سطح در اختيار نداريم و بنابراين سطح اول روية ادراك حسي با رويكرد اقلي قابل 
 با رويكرد اقلي، به نوعي معادل پذيرش PPقابل اعتماد دانستن سطح اول روية . اعتماد است

برن به اين  براد مطرح شد و با آثار سويناين اصل براي اولين بار در آثار . باوري است اصل ساده
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بندي  هاي متعددي از اين اصل ارائه شده است؛ صورت بندي تاكنون صورت. نام شهرت يافت
  :زير مبناي ما براي ادامة بحث خواهد بود

 Xاي از چنين و چنان بودن  اي داشته باشد كه به نظر خودش تجربه  تجربهSاگر : باوري اصل ساده
كند؛   را به طور مستقيم توجيه ميX و چنان بودن   و چنينX باور او به وجود ،ربهاست، اين تج

  .    داليل كافي براي ناموجه بودن اين باورها داشته باشدS اينكهمگر 
بيند، پس باور او به  رسد كه ميز سبزي را در مقابل خود مي  ميSبر مبناي اين اصل اگر به نظر     

 داليل كافي ايجابي براي اينكهسبز بودن اين ميز موجه است؛ مگر وجود ميزي در مقابلش و 
رسد كه اين اصل به حد كافي معقول است و  به نظر مي. ناموجه بودن اين دو باور داشته باشد

هاي ما  اگر چنين باشد و اين اصل در مورد همة تجربه. پذيرش آن چندان نيازمند استدالل نيست
 و هم قابل اعتماد بودن PP هم قابل اعتماد بودن سطح اول روية گاه اين اصل  باشد، آنمعتبر

هاي  يعني اگر اين اصل در مورد همة تجربه. دهد  را با رويكرد اقلي نشان ميRiPسطح اول روية 
 او را در باور به وجود و ،X از چنين و چنان بودن Sطور كه تجربة  همانگاه  ما معتبر باشد، آن

كند، تجربة او از چنين و چنان بودن خداوند نيز بايد او را در  جه مي موXچنين و چنان بودن 
با اين همه برخي معتقدند كه اگر چه اين . باور به وجود و چنين و چنان بودن خداوند موجه كند

  .نيستمعتبر هاي ديني  در خصوص تجربه، استمعتبر هاي حسي  اصل در خصوص تجربه
اند كه خود اين  هاي ديني گفته  در خصوص تجربه،ن اين اصل به كار بستگروهي از منتقدانِ    

به عالوه توجيه استقرايي كافي در . شود اصل بداهت عقلي ندارد؛ بلكه با استقراء توجيه مي
هاي ديني  اما توجيه استقرايي كافي در خصوص تجربه،هاي حسي وجود دارد خصوص تجربه

 به كار گرفتن اين اصل در توجيه قابل اينكه خالصه. (Swinburne, pp. 255-257)وجود ندارد 
 RiP مجاز و در توجيه قابل اعتماد دانستن سطح اول روية PPاعتماد دانستن سطح اول روية 

رسد   ميSفرض كنيد به نظر . رسد كه اين انتقاد وارد نيست با اين حال به نظر مي. غيرمجاز است
باوري استفاده  تواند به طور مستقيم از اصل ساده بيند؛ او نمي كه ميز سبزي را در مقابل خود مي

چرا كه به زعم . كند و خود را در باور به وجود يك ميز سبز رنگ در مقابل خود موجه بداند
. باوري منوط به توجيه اين اصل با استفاده از استقراء است اين منتقدان به كار گرفتن اصل ساده

ن يك ميز سبز رنگ را به ياد بياورد و با تكيه بر  بايد همة تجارب گذشتة خود از ديدSيعني 
يعني همان (» ام، ميز سبز رنگي در مقابلم وجود داشته است اي داشته هرگاه چنين تجربه«اينكه 
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نتيجه بگيرد كه پس حتماً اين بار هم در باور به وجود يك ميز سبز رنگ در ) فرض استقراء
 خود تنها وقتي قابل ،هاي پيشِ رو  گذشته به تجربههاي استقراء از تجربه. مقابل خود موجه است

اگر قابل اعتماد بودن حافظه به . اعتماد است كه حافظه يك روية باورساز قابل اعتماد باشد
عنوان يك روية باورساز خود متكي بر نوعي استقراء باشد، اين رويكرد منتهي به يك دور 

ي قابل اعتماد دانستن حافظه متوسل به تقريري صورت بايد برا در غير اين .  خواهد شد17معرفتي
رسد كه چيزي در گذشته چنين و چنان بوده است،   ميSاگر به نظر : باوري بشويم از اصل ساده

 داليل كافي براي ناموجه S اينكه به چنين و چنان بودن آن چيز موجه است؛ مگر Sپس باور 
 پذيرش اين اصل در خصوص يك تجربة روشن است كه. بودن اين باور در اختيار داشته باشد

تر از پذيرش اين اصل در خصوص باورهاي برآمده از حافظه  حسي بالفعل به مراتب معقول
باوري را به اعتبار اصل استقراء تحويل دهيم، در توجيه  گذشته از اين اگر اعتبار اصل ساده. است

. دچار مشكل خواهيم شد) ايم اشتههايي كه پيشتر ند تجربه(هاي جديد  باورهاي برآمده از تجربه
رسد  باوري به بداهت استقراء، چندان معقول به نظر نمي بنابراين تحويل بداهت عقلي اصل ساده

تواند مانع به كار گرفتن اين اصل براي دفاع از قابل اعتماد بودن سطح اول  و به همين دليل نمي
  . باشدRiPروية 

 با انتقاد RiP دفاع از قابل اعتماد بودن سطح اول روية باوري براي به كار بستن اصل ساده    
توانيم با استفاده از اصل  ويليام راو  بر اين باور است كه تنها زماني مي. ديگري هم مواجه است

 بداند چگونه S موجه بدانيم، كه X را در داشتن باورهاي برآمده از تجربة خود از Sباوري  ساده
 .Rowe, pp) ناموجه بودن اين باورها و توهمي بودن تجربة خود بيابدتواند داليل كافي براي  مي

  :بندي كرد گونه صورت باوري مورد قبول راو را بايد اين ، به تعبير ديگر، اصل ساده(85-92
اي از چنين و چنان  اي داشته باشد كه به نظر خودش تجربه  تجربهSاگر اوالً : باوري راو اصل ساده

تواند داليل كافي براي توهمي بودن تجربة خود را   بداند كه چگونه ميS  است و ثانياXًبودن 
 را به طور مستقيم توجيه X و چنان بودن   و چنينX باور او به وجود ةبيابد، آنگاه اين تجرب

  . داليل كافي براي ناموجه بودن اين باورها داشته باشدS اينكهكند؛ مگر  مي
  

دانيم كه چگونه بايد توهمي  هاي حسي خود، به خوبي مي بهراو معتقد است كه ما در تجر    
دانيم كه توهمي  هاي ديني خود اصالً نمي بودن يا نبودن تجربة خود را محك بزنيم اما در تجربه
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با تقرير مورد قبول (باوري  ها را چگونه بايد محك بزنيم؛ و بنابراين اصل ساده بودن اين تجربه
رسد كه  به نظر مي. هاي ديني نخواهد كرد رهاي برآمده از تجربههيچ كمكي به توجيه باو) راو

درواقع .  است؛ و نه سطح اول آنRiPانتقاد راو در حقيقت انتقاد به كاركرد سطح سوم روية 
هاي ديني را، چنان   كاركرد قابل اعتمادي داشته باشد، مبطالت تجربهRiPاگر سطح سوم روية 

 موجه ويايگ ) حتي با تقرير راو(باوري   و بنابراين اصل سادهگذارد كه بايد، در اختيار ما مي
جاي كار  پس، تا به اين. بودن فاعل شناسا در داشتن باورهايي برآمده از تجربة ديني خواهد بود

باوري براي دفاع از قابل  ، ما در به كار بستن اصل سادهRiPو پيش از پرداختن به سطح سوم 
 موجه هستيم؛ درست به همان اندازه كه در به كار بستن اين RiPاعتماد بودن سطح اول روية 

 در RiPبه بيان ديگر براي ما .  موجه هستيمPPاصل براي دفاع از قابل اعتماد بودن سطح اول 
  .  در سطح اول خود قابل اعتماد استPP قدر قابل اعتماد است كه  سطح اول خود همان

اي از مفاهيم و عادات زباني را در  ت كه مجموعهكاركرد سطح دوم اين دو رويه اين اس    
بر خالف سطح . گذارد تا با استفاده از آنها تجربة خود را توصيف كند اختيار صاحب تجربه مي

ها كه قابل اعتماد بودن آنها به معناي انطباق باورهاي توليد شده در اين سطح با  اول رويه
ها صرفاً به اين معناست كه  ح دوم اين رويههاي خارجي است، قابل اعتماد بودن سط واقعيت

گيرد، در تفهيم و  هاي زباني خود را از آن مي كاربران آن جامعة زباني كه صاحب تجربه عادت
به بيان ديگر قابل اعتماد بودن . هاي خود موفق باشند تفاهم با يكديگر و گفتگو دربارة تجربه

ليد شده در اين سطح است، اما قابل اعتماد سطح اولِ دو روية فوق منوط به صدق باورهاي تو
مدي ابزاري است كه صاحب تجربه براي توصيف اها به معناي كار بودن سطح دوم اين رويه

   .ها در اختيار دارد هاي خويش در هر يك از اين رويه تجربه
 هاي ما در قالب لغات و  را تنها به اين دليل كه در توصيف تجربهPP    ما سطح دوم روية 

ناسازگاري دچار ) هاي ديگري كه به آنها مسلط هستيم يا زبان(مان اصطالحات زبان مادري
دهد كه  تعامل با اعضاي ديگر جامعه، در گذر زمان، به ما ياد مي. دانيم شود، قابل اعتماد مي نمي

 در تفهيم و تفاهم اعضاي PPچنانچه سطح دوم روية . تجربيات خود را چگونه توصيف كنيم
مد نباشد، روند زندگي اجتماعي خيلي زود اهاي حسي خود كار معة زباني پيرامون تجربهيك جا

) بر اساس قوانين علمي(هاي علمي  بيني براي مثال پيشرفت علم و تحقق پيش. مختل خواهد شد
 خواهد بود، با معضالت جدي مواجه خواهد PPكه در  گرو كاركرد درست سطح دوم روية 
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هاي آزمايشگاهي خود   مختلفي كه دانشمندان از تجربهتوصيفاتبندي  جمعقوانين علمي با . شد
مد باشد، اهاي ايشان ناكار  در توصيف تجربهPPشوند؛ پس اگر روية  بندي مي دارند، صورت

بيني امور حاصل نخواهد شد؛ حتي  عمالً هيچ توفيقي در جهت كشف قوانين علمي و پيش
از  قابل اعتماد روشن است كه در اينجا . جوش آباي در خصوص دماي  هاي ساده بيني پيش

دفاع شده است؛ پس بايد اين  گرايانه عقالنيت عمل  نوعيتوسل بهبا  PPبودن سطح دوم روية 
يد بپذيريم يعني با.  هم مجاز بدانيمRiP قابل اعتماد بودن سطح دوم رويةشيوه را براي دفاع از 

در قالب مفاهيم و اصطالحات  Ri يني پيروان دينهاي د تجربهتوصيف هم اگر در  RiPكه روية 
 در عمل ابزار RiPاگر سطح دوم . دچار ناسازگاري نشود، قابل اعتماد خواهد بود Riسنت ديني 

بارة تجربيات ديني خود مفاهمه داشته باشند،  دهد تا در  قرار ميRiمناسبي در اختيار پيروان دين 
دور از انتظار نيست كه دين يا . قابل اعتماد بدانيمكند كه آن را  پس عقالنيت عملي حكم مي

ادياني وجود داشته باشند كه بتوانند چنين ابزاري را در اختيار پيروان خود قرار دهند؛ كمتر 
هاي ديني هم در اين خصوص مناقشه كرده  شناختي تجربه كسي از منتقدان حجيت معرفت

 به همان RiP وجود دارند كه سطح دوم Riتوان پذيرفت كه دين يا ادياني چون  پس مي. است
آلستون، (آلستون بر اين باور است مسيحيت يكي از اين اديان است .  قابل اعتماد استPPاندازة 

  ).155-156ص ، "تجربة ديني و باور ديني"
بخشد همين سطح دوم اين  هاي معرفتي رويكردي اجتماعي مي در حقيقت آنچه به رويه    

ها كامالً شخصي و نامتأثر   بتوان پذيرفت كه سطح اول و سطح سوم اين رويهشايد. ها است رويه
البته اين فرض در مورد سطح سوم تا حدي قابل (از جامعة پيرامون فرد صاحب تجربه است 

هاي معرفتي ربط و نسبت مستقيم با جامعة  ؛ اما قطع به يقين كاركرد سطح دوم رويه)مناقشه است
فرد صاحب تجربه دايرة واژگان خود و معاني متناظر آنها را از . ه داردپيرامون فرد صاحب تجرب
گيرد و بنابراين اگر بخواهد باورهاي خود را در قالب جمالت باز  جامعة پيرامون خود مي

به بيان ديگر اگر يكي از . اي جز توسل به عادات زباني آن جامعه ندارد بگويد، چاره
ها الجرم  زگويي باورها در قالب جمالت باشد، اين رويههاي معرفتي ما با كاركردهاي رويه

رويكردي اجتماعي خواهند داشت؛ چرا كه زباني خصوصي و مختص يك فرد وجود ندارد 
  ).82صتيلور، (
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 به اين معني است كه اين دو رويه مبطالت RiPو  PPقابل اعتماد بودن سطح سوم دو روية     
 توهمي را در اختيار هاي دينيِ ر باورهاي برآمده از تجربهكافي براي ابطال توجيه في بادي النظ

هاي ديني از  تصور راو در اين خصوص كه صاحبان تجربه. دهند ها قرار مي صاحبان اين تجربه
كم اديان  دست(تقريباً در همة اديان . مبطالت باورهاي خود آگاه نيستند، كامالً غلط است

هاي ديني توسط عارفان و اولياي اين اديان تنظيم شده  هايي از مبطالت تجربه فهرست) توحيدي
طالت ـن مبـگويد ايـي بـحال ممكن است كه كس). Losin, p.66 و 112-119صانزلي، (است 

هاي ديني توهمي كافي نيست؛  ادي النظر باورهاي برآمده از تجربهـي بـوجيه فـطال تـراي ابـب
مده از يك تجربة ديني با هيچ يك از اين يعني ممكن است توجيه في بادي النظر باور برآ

 ممكن  در پاسخ بايد گفت كه كامالً.  اما آن تجربة ديني توهمي باشد،مبطالت هم رد نشود
كند؟ به نظر  است چنين باشد؛ اما چه مرجعي كفايتِ مبطالت يك روية معرفتي را تأييد مي

اين موضوع را با يك . دهد ام مي اين كار را خود اين رويه انجPP كم در مورد رسد كه دست مي
  :كنيم مثال تبيين مي

ها  با يك نگاه سطحي به سبد ميوه. رويد فرض كنيد براي برداشتن نارنج به سراغ يخچال مي    
اي   درست قبل از دو نيم كردن نارنج، لحظه.داريد آنچه را كه به نظر شما يك نارنج است برمي

معقول اين است كه براي اطمينان از درستي باور خود . اشد پرتقال ب كنيد كه شايد آن ترديد مي
چه سبد آن ببينيد در د تا روي ها مي سراغ سبد ميوهفرض كنيد كه دوباره . چند آزمايش كنيد

پوست دست خود را چند بار بر ؛ يا ممكن است ترجيح بدهيد )گام اول(هاي ديگري است ميوه
؛ و يا مثالً ممكن )گام دوم( پوست نارنج هست يا نه  بكشيد تا ببينيد كه آيا به زمختيپوست آن

 شما در كدام گام به باوري موجه در خصوص نارنج اينكه). گام سوم( كنيد واست كه آن را ب
مثالً فرض كنيد كه در دو گام اول قانع .  استPPرسيد، كامالً متكي به   مي بودن يا نبودن آن

شويد كه اين ميوه  اين بار مطمئن مي. بوييدين آن را ميبنابرا. شويد كه اين ميوه نارنج است نمي
 بويي كه اينكهدهد؛ اما از كجا معلوم كه شما در باور به  قطعاً نارنج است چون بوي نارنج را مي

رسد بوي نارنج است، موجه هستيد؟ از كجا معلوم كه اين واقعاً بوي نارنج  به مشام شما مي
گويد بايد در كدام مرحله متوقف   است كه به شما ميPPرسد كه اين خود  است؟ به نظر مي

حتي بعد از دو نيم كردن آن ميوه و حتي . شويد و در كدام مرحله باور شما باوري موجه است
مدي محكِ مبطالت مطمئن اها و كار مدي آزمايشاخوردن آن، تنها چيزي كه شما را از كار
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ميوه هم، آنچه شما را از صادق بودن يا حتي بعد از خوردن آن ( است PPكند خود روية  مي
كند، حس چشايي است كه اعتبار آن خود  نبودن باوري كه در مورد آن ميوه داشتيد مطمئن مي

 PPمدي و قابل اعتماد بودن سطح سوم روية ا ميزان كار،به بيان ديگر.  ) وابسته استPPبه اعتبار 
پس بايد . كند  تعيين ميPP را خود روية هاي حسي توهمي هاي برآمده از تجربه در ابطال باور

مدي و قابل اعتماد بودن سطح سوم خود در ابطال ا هم داد تا ميزان كارRiPاين فرصت را به 
  . هاي ديني توهمي را نيز خود اين رويه تعيين كند باورهاي برآمده از تجربه

حبِ تجربه، او را به تصور هاي ديني مختلفِ صا هاي ديني افراد مختلف به همراه تجربه تجربه    
رساند؛ مبطالتي كه فرد صاحب تجربه  هاي ديني مي درستي از مبطالت باورهاي برآمده از تجربه

بايد اعتراف كرد كه با اين . هاي ديني خود را با آنها محك بزند بتواند باورهاي برآمده از تجربه
بودن خود اين رويه خواهد بود و  منوط به قابل اعتماد RiPتوصيف قابل اعتماد بودن سطح سوم 

ه داريم، با رويكرد اكثري، ــبنابراين استداللي كه به نفع قابل اعتماد بودن سطح سوم اين روي
هاي حسي نيز  ربهـصوص تجــدوري خواهد بود؛ اما اين درست همان چيزي است كه در خ

طح سطح ــبار سـفع اعتــنه ــدالل بــدهد كه است در حقيقت مثال قبل نشان مي. افتد اتفاق مي
 cf. Alston,The Reliability .of Sense)د ــواهد شـــه دور خــتهي بـــيز منــ نPPوم ــس

Perception) با وجود اين اگر سطح سوم PPاي نداريم جز  چنان قابل اعتماد بدانيم، چاره  را هم
با رويكرد اكثري هر دو غير قابل  را نيز به همان ميزان قابل اعتماد بدانيم؛ RiP سطح سوم اينكه

  .اعتماد و با رويكرد اقلي هر دو قابل اعتماد هستند
ها بود؛ اما  منوط به قابل اعتماد بودن هر يك از سه سطح اين رويه RiP و PP قابل اعتماد بودن    

ين ها خود متكي به قابل اعتماد بودن خود ا چنانكه ديديم قابل اعتماد بودن سطح سوم اين رويه
وضعيت سطح دوم هم كمابيش شبيه سطح سوم است؛ اما در اينجا نيازي به تأكيد (هاست  رويه

هاي معرفتي منتهي به يك دور  بنابراين دفاع از قابل اعتماد بودن اين رويه). بر اين مسئله نيست
اي جز اين نيست كه قابل اعتماد بودن يك روية  رسد كه چاره به نظر مي. معرفتي خواهد شد

ها تحويل دهيم و با رويكردي اقلي  معرفتي را به انسجام و سازگاري نتايج برآمده از اين رويه
هر روية باورسازي كه داراي مقبوليت اجتماعي است و طيف وسيعي از مردمان آن را  :بپذيريم

جود  داليل كافي عليه قابل اعتماد بودن آن رويه واينكهبندند، قابل اعتماد است؛ مگر  به كار مي
كم تا زماني كه داليل كافي براي غيرقابل اعتماد بودن آن  ، دستRiPبا اين تلقي  .داشته باشد
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بنابراين .  قابل اعتماد استPPارائه نشده است، قابل اعتماد است؛ درست به همان اندازه كه 
در . هاي ديني در باور به وجود خداوند و برخي صفات او موجه بود توان مبتني بر تجربه مي

-مي ارائه شده است  RiPترين داليلي كه به نفع غيرقابل اعتماد بودن  بخش بعد به برخي از مهم

  .كوشيم به آنها پاسخ دهيمپردازيم و مي
  

  انتقادات

 اندازة باورهاي برآمده از  هاي ديني به همان باورهاي برآمده از تجربهطور كه شرح داديم، همان
ممكن است منتقدان بخواهند براي رد اين حكم متوسل به برخي . ، موجه هستند هاي حسي تجربه

هاي حسي شوند تا نشان دهند كه قياس دو روية معرفتي  هاي ديني و تجربه وجوه اختالف تجربه
RiP و PPتوان از قابل اعتماد بودن   قياسي مع الفارق است و نميPP قابل اعتماد بودن RiP را 

هاي حسي از  هاي ديني و تجربه ترين وجوه اختالفِ تجربه همرسد كه م نظر مي به. نتيجه گرفت
 :نظر منتقدانِ احتمالي چنين چيزهايي خواهد بود

   .هاي ديني دارند هاي حسي دارند، اما تنها تعداد اندكي تجربه ها تجربه همة انسان.     الف
     هاي  ربهد، اما صاحبان تجنهاي حسي متعدد دار هاي حسي، تجربه صاحبان تجربه.     ب

   .هاي ديني معدودي دارند ني معموالً تجربه        دي
   كه معموالً آنها را تجربه  ييهايي را در رفتار اشيا مندي توانيم قاعده  ميPPبا توسل به .     پ
  بيني كنيم؛ اما  شـدادها را پيــرخي رويـد بــاس آن رونــر اســف و بــكش كنيم،يــم        
   .كنند بيني فعل خداوند ياري نمي هاي ديني، ما را در پيش ربهتج        
  هاي ديني  هاي حسي افراد مختلف در تعارض با هم نيستند، اما برخي تجربه تجربه.    ت
    در تعارض با هم ) هاي ديني متفاوت به خصوص افرادي از سنت(افراد مختلف         
 .هستند        

، قابل )ت(يا ) پ(كم برخي از آنها، مثالً   بايد گفت كه دستدر خصوص اين چهار حكم    
كنيم كه هر چهار حكم صادق هستند و صرفاً به بررسي اين  مناقشه هستند؛ اما در اينجا فرض مي

براي دفع . كند يا نه پردازيم كه آيا صدق اين احكام خللي به استدالل قبلي ما وارد مي نكته مي
به طور خالصه . كنيم استفاده مي18هاي ممكن  اول از رويكرد جهانانتقادات مبتني بر سه حكم

 A استداللي به نفع حكم aفرض كنيد كه شخص  :توان اين رويكرد را چنين تبيين كرد مي
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اي از احكام مورد قبول خود و نيز  ، مجموعهA و براي رد حكم a در انتقاد به bشخص . كند مي
 A ناسازگار است، پس B با A«كند كه  كند و ادعا مي رائه مي، را اB، مثالً مجموعة aمورد قبول 

 bدهد كه اوالً   را ارائه ميCاي از احكام  ، مجموعهb براي دفع انتقاد aسپس . »مردود است
 را B و A ناسازگاري ظاهري B  وA به Cتواند كذب آنها را اثبات كند و ثانياً اضافه كردن  نمي

 اتخاذ كرده است، b براي دفع انتقاد aرويكردي كه . كند دفع مي را bرفع و بنابراين انتقاد 
، B و A و اضافه كردن آن به Cبا ارائة  a چون در حقيقت. شود رويكرد جهان ممكني ناميده مي

تواند نشان دهد اين جهان ممكن همين جهان   نميbجهان ممكني را طرح كرده است، كه 
توان از اين  مي).  ناتوان استCهاي  ن دادن كذب گزاره از نشاbچون بنابر فرض، (بالفعل نيست 

شود، به كار  به استدالل ما وارد مي) پ(تا ) الف(هاي  رويكرد براي دفع انتقاداتي كه با گزاره
  :اين دو حكم را در نظر بگيريد). 146-161 ص"تجربة ديني و باور ديني" لستون،آ(بست 

  ي شرايط و برخها تنها وقتي واجد   انسانتقدير خداوند چنين بوده است كه.     الف
   .واسطه آگاهي يابند  صعب الوصول باشند، از حضور او به طور بييها ويژگي        
     است كه "19به كلي ديگر"خداوند چنان با ساير موجودات متفاوت است و چنان .    ب
  . اي در رفتار او ممكن نيست براي ما درك هيچ نوع قاعده        

ناسازگاري ) 1(، حكم برقرار نيست؛ ثانياً) 2(و ) 1(توانند نشان دهند كه احكام  والً منتقدان نميا
را با آن ) پ(نيز ناسازگاري ) 2(كند و حكم  را با استدالل پيشين ما رفع مي) ب(و ) الف(

راد شده اي) پ(تا ) الف(پس به اين ترتيب انتقاداتي كه با تكيه بر احكام . كند استدالل رفع مي
براي دفع انتقادات مبتني . است) ت(ماند انتقادات مبتني بر حكم  شود؛ و آنچه مي است، دفع مي

  :توان دو رويكرد متفاوت اتخاذ كرد بر اين حكم مي
هاي ديني  هايي كه به تجربه  ما در اين مقاله خود را به دامنة محدودي از تجربه:رويكرد اول 

بسياري از پژوهشگران بر اين باور هستند كه در اين دامنة . ايم موسوم هستند، محدود كرده
هاي ديني پيروان اديان مختلف وجود ندارد؛  هاي ديني هيچ تعارضي ميان تجربه خاص از تجربه

هاست و نه در اصل اين  حتي اگر تعارضي هم باشد، اين تعارض تنها در توصيف اين تجربه
هاي ديني صادق  در خصوص برخي تجربه) ت(م بنابراين اگر چه ممكن است حك. ها تجربه

در اين رويكرد اعتقاد بر اين است . هاي مورد نظر ما صادق نيست باشد، اما در خصوص تجربه
هاي ديني مختلف است و  هاي ديني محصول مشترك حقيقت نفس االمري و سنت كه  تجربه
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دارد، برآمده از برداشتِ هاي ديني مختلف وجود  ها در سنت تعارضي كه در توصيف اين تجربه
براي دفاع از اين ). 155-167صكويين، : نك( االمري است  هاي ديني از آن حقيقت نفس سنت

هاي ديني از اديان  هاي صاحبان تجربه اي جز توسل به استقراء مبتني بر گزارش رويكرد چاره
هاي  ف تجربههاي ديني اوصا هايي كه در آن صاحبان تجربه  هم گزارش آن. مختلف نداريم

اند  ها وصف كرده خود را در قالب مفاهيم مشترك ميان اديان مختلف و يا  ميان همة انسان
هاي  و تا حد ممكن مانع تأثير مفاهيم ديني سنت خود در توصيف تجربه) 77-130صانزلي، (

ابل ق) اديان مختلف( مختلف  هايRi را براي RiP اين رويكرد اينكهبه رغم . اند ديني خود شده
 همة نظام RiPچون . گرايي ديني نخواهد شد داند، اما لزوماً منتهي به نوعي كثرت اعتماد مي

خصوصي از تجربيات ديني پيروان  مبتني بر دستة بهاي معرفتي  نيست؛ بلكه رويه Riمعرفتي دين 
  .دهد را شكل مي) نه همة آن (Ri است و تنها بخشي از نظام معرفتي دين Riدين 

 به ازاي اديان RiP بنا بر اين رويكرد، و برخالف آنچه در رويكرد قبل ديديم، :مرويكرد دو
هاي ديني پيروان  به يك اندازه قابل اعتماد نيست و از بين اديان گوناگوني كه تجربه Riمختلف 

روية معرفتي قابل اعتمادي )  Ra مثالً دين(آنها در تعارض با يكديگر است، تنها يك دين خاص 
تواند استدالل ما را در  نمي) ت(با اين رويكرد نيز حكم ).  قابل اعتماد استRaPعني تنها ي(دارد 

 كدام دين  Ra  ديناينكه كه معيار مناسبي براي تشخيص به اين شرطاين مقاله رد كند؛ البته 
 اين معيار چيست، خود نيازمند بحث مجزايي است كه خارج از حوصلة اينكه. است داشته باشيم

آلستون بر اين باور است كه حتي اگر پيروان يك دين خاص، همة جوانب امر . مقاله استاين 
را سنجيدند و به اين نتيجه رسيدند كه روية معرفتي دين يا ادياني ديگر به اندازة روية معرفتي 

آلستون،  (دين خود آنها قابل اعتماد است، موجه هستند كه به سنت ديني خود وفادار بمانند 
              ).4-13 ، ص"ك خداوندادرا"

ه هر كدام از اين دو رويكرد راهكار مناسبي براي ـد كـرس يـظر مـه نـموع بـدر مج    
  .دهد پيش روي ما قرار مي) ت( به انتقادات مبتني بر حكم وييپاسخگ

  
   نتيجه

هاي حسي  هاي ديني و تجربه آيد كه با بررسي ساختار تجربه از مجموع مطالب فوق چنان برمي
ساختار هستند و روند توليد و توجيه باورهاي مبتني بر  رسيم كه اين دو تجربه هم به اين نتيجه مي
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پذيرد كه بسيار  هايي صورت مي هاي ديني در رويه هاي حسي و باورهاي مبتني بر تجربه تجربه
، X از S تجربة ها داراي سه سطح هستند؛ يك تجربه، مثالً هر دوي اين رويه. شبيه به هم هستند

 و برخي X به وجود Sگيرند و در سطح اول بر مبناي اين تجربه باور  را به عنوان ورودي مي
اي از كنند؛ در سطح دوم ذخيره هاي آن را به طور مستقيم و در نگاه نخستين توجيه مي ويژگي

 سومگذارند تا تجربة خود را توصيف كند؛ و در سطح   ميSعادات زباني را در اختيار 

تنها با اين تفاوت كه . كنند اي از مبطالتِ توجيهاتِ في بادي النظر را به او معرفي مي مجموعه
اگر روية مورد نظر روية ادراك حسي باشد، تجربة ورودي يك تجربة حسي، يعني تجربة فاعل 
شناسا از چيزي در جهان خارج، است؛ در حالي كه اگر روية موردنظر روية مبتني بر ادراك 

چنانكه . سي باشد، تجربة ورودي يك تجربة ديني، يعني تجربة فاعل شناسا از خداوند استح
ها منوط به قابل اعتماد بودن سه سطح مذكور در  ديديم موجه بودن باورهاي برآمده از اين رويه

چيزي كه قابل اعتماد بودن يك سطح در روية ادراك حسي را نشان  هاست و هر آن اين رويه
. دهد ل اعتماد بودن سطح متناظر در روية ادراكي مبتني بر تجربة ديني را هم نشان ميبدهد، قاب

 بپذيريم يا هيچ كدام از اين دو رويه قابل اعتماد نيستند و يا هر اينكهاي نداريم جز  پس چاره
 از اي نداريم جز آنكه بپذيريم باورهاي برآمده به بيان ديگر چاره. ها قابل اعتماد هستند  آن دوي

  .هاي حسي موجه هستند هاي ديني درست به همان اندازة باورهاي برآمده از تجربه تجربه
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 ١٧٥

١٧. epistemic circularity  

١٨. possible worlds approach 

   همان است كه در آيات قرآن كريم با "otherness" يا "به كلي ديگر بودن"صفت . 19
  .توصيف شده است) 11/ شوري(» ليس كمثله شيء«تعبير     
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