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چکیده
فیلسوف -برنسویین. ترین براهین اثبات وجود خدا در مغرب زمین استبرهان تجربه دینی یکی از مهم

اي نامد، تقریر ویژهمی» اصل گواهی«و » باوريآساناصل «ها را بر اساس اصول خاصی که آن-خداباور
در این پژوهش سعی . از این برهان ارائه نموده است که توجه فالسفه دین را به خود جلب نموده است

.برن از این برهان تبیین گرددینشده است ضمن توضیح اصول مزبور، تقریر سوی

.اهیباوري، اصل گوآسانتجربه دینی، اصل :ھاکلید واژه

 .٢٢/٠٥/١٣٩١: ؛ تاریخ تصویب٢٣/١٢/۱۳٩٠: تاریخ وصول.
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مقدمه

ند، نحوه این استدالل را به پذیرکسانی که تجارب دینی را به عنوان برهان بر وجود خداوند می
داراي تقریرهـا و  » برهان تجربه دینی«بر این اساس اصطالحاً . اندهاي مختلفی تبیین نمودهگونه
کل برهـان بیـان   البته بعضی از این تقریرهـا در قالـب و شـ   . هاي مختلف و متفاوتی استتبیین
,Hospers(» برهان تجربه دینی غالباً واضح بیان نشده اسـت «: گویدهاسپرز می. اندنشده ؛ )444

دیـویس در  . انـد البته بعضی از فیلسوفان نیز بیان خود را در قالب و شکل برهانی بیـان کـرده  و 
یـل بـه تجربـه    کتاب خود بعد از ذکر چندین بیان از فیلسوفان مختلف در این باب همچون تمث

شناختی و اخالقی، تمثیل به ادراك حسی، برهان احساس مواجهه شخصی، برهان خـود  زیبایی
,Davis(د کنتبیین می» برهان انباشتی«ان را تحت عنو بـرن در بـاب   وي از بیان سویین.)80-111

لسـوفانی  فی. کندیاد می» باوري سویین برنآسانبرهان اصل «برهان تجربه دینی نیز تحت عنوان 
انـد تقریـري مناسـب از    براد در کتاب برهان تجربه دینـی کوشـیده  .دي.دیگر نیز همچون سی

الوین پالنتینگا نیز بـر اسـاس نظریـه خـاص خـود در معرفـت       . برهان تجربه دینی ارائه نمایند
شناسی که به نام معرفت شناسی اصالح شده مشهور است، بیان خاصی در بحث برهان تجربـه  

به . کند واقع نمایی برهان تجربه دینی را به اثبات رساندابتدا سعی مینیز برن سویین. ددینی دار
-آسـان اصـل  «هـا را  کنـد و آن این منظور وي دو اصل را به عنوان اصول عقالنیت تأسیس مـی 

.نامدمی» 2اصل گواهی«و » 1باوري

)باوریآساناصل (برن دیدگاه سویینارزش معرفتی تجربه دینی از 
مـن دربـاره چنـین    «. دانـد برن از فیلسوفانی است که تجربه دینی را از سـنخ ادراك مـی  سویین

بر همین اسـاس  ؛ و )Swinburne,296(» آگاهی از خدا به عنوان یک ادراك صحبت خواهم کرد
وي براي اثبات ایـن مطلـب بـه دو    . داندبراي آن ارزش معرفتی قائل بوده و آن را واقع نما می

اصـل  . نامـد مـی » اصل گواهی«و دیگري را » باوريآساناصل «کند که یکی را یاصل تمسک م
ناظر به حجیت تجربه دینی و ارزش معرفتـی آن اسـت و اصـل گـواهی نـاظر بـه       باوريآسان

.باشدهاي صاحبان این تجارب میحجیت گزارش

1 . The Principle of Credulity
2 . The Principle of  Testimony
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یباورآساناصل شناسیمفھوم 

بـاوري آسـان آن را اصـل  يوکـه اسـت  یصـل ا، تیـ عقالناز اصول یکیبرن نییسوه اعتقاد ب
توضـیح سـویین   . کنـد کند که این اصل را در ادراکات حسی تبیین وي ابتدا تالش می. نامدمی

در صورت فقدان مالحظـات  [کهاست تیعقالناصل کینیا«:برن از اصل مزبور چنین است
و [ر اسـت  حاضـ xکـه بـه نظـر فاعـل شناسـا برسـد      ]یشـناخت به نحو معرفـت  [اگر ]خاص
دارا خواهـد  زیـ نهـا را  و همان ویژگـی [حاضر خواهد بود x، احتماالً ]داردیخاصهاي ویژگی

» گونـه اسـت  کنـد، احتمـاالً همـان   مـی ادراكآن را کـه رسـد  ، آنچه به نظـر شـخص مـی   ]بود
)ibid,303(.

ه داشتن کامالً واضح است ک«:هایی نیز اشاره داردبرن در توضیح اصل مزبور به مثالسویین
یعنـی  (برسد که میزي در فالن مکان است ]به نحو معرفت شناختی[این تجربه که به نظر شما 

شاهد معتبري براي این فرض است که میزي در فالن ) ایدرسد که یک میز دیدهبه نظر شما می
برسد کـه مـن در   ]به نحو معرفت شناختی[داشتن این تجربه که به نظر شما . مکان وجود دارد

ینجا در حال سخنرانی هستم، شاهد معتبري براي این فرض است که مـن در اینجـا سـخنرانی    ا
,ibid(» کنممی 303(.

طـور  همـان اءیاشـ کهمیریبپذدیباما «:استنیچنمذکوربرن از اصل نییسوگریدحیتوض
ر دکـه میـ آوربدست يشاهدنکهیامگر ]یشناختمعرفت يمعنابه [رسد به نظر میکههستند 
آن را بـاور  دیباشنوم دوستم را میيصداایبینم را میيزیمکهاگر به نظر من برسد . میاشتباه

,ibid(» امخوردهبیفرمن کهکندآشکاريانهیقرشاهد و نکهیامگر کنم 303(.
کنـد کـاربرد اصـل    برن ابتدا تـالش مـی  دهد سویینطور که عبارات فوق نیز نشان میهمان

در ادراکات حسی تبیین نماید و اصل مزبور را پشتوانه ادراکات حسی و حصول راباوريآسان
گیرد کـه  داند، نتیجه میها بداند و از آنجا که وي تجارب دینی را از سنخ ادراك مییقین در آن

.تواند در تجارب دینی هم جریان یابداصل مزبور می
جـه ینتکنـد و بـر اسـاس آن    اده میاستفینیداصل در بحث برهان تجربه نیابرن از نییسو

ینـ یدتوان گفت که در نبود مالحظات خاص، همه تجارب بر اساس این اصل می«:کهگیرد می
بـاور بـه   يبـرا اسـتوار  یدالئلـ به عنوان نیبنابرادانسته شود و یواقعها فاعل آنيسواز دیبا

واقعیـت غـایی یـا خداونـد     ها خدا یا مریم مقـدس یـا  خواه متعلق آن. ها باشدوجود متعلق آن
,ibid(» دریاي یونانیان باشد 303(.
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ریـ غو ینـ یداعم از یانساندر تمام تجارب مذکوراست اصل یمدعبرن نییسویعبارتبه 

ینـ یدرا در تجـارب  بـاوري آسـان اصـل  میبخـواه به عنوان مثال اگر . مورد استفاده استینید
ظات خاص، اگر به نحو معرفت شناختی به نظر فاعـل  در نبود مالح: مییبگودیبامیینمااستفاده 
تیـ واقعمافوق طبیعی حاضـر اسـت، احتمـاالً خـدا یـا آن      تیواقعبرسد که خداوند یا شناسا،

.، وجود عینی داردیعبارتمافوق طبیعی حاضر است و به 
میشـو و قائـل  میکنـ اصـل مقاومـت   نیادر مقابل میبخواهاگر کهاست یمدعبرن نییسو
ها اثبـات شـده باشـد،    قابل اعتماد بودن آنآنکهمگر کردبه نمودها و ظواهر اعتماد دینباهرگز 

. کنیمنمیدایپدست يباورچیهبه یعبارترویم و به فرو میتیشکاکدر باتالق 

برناز نظر سویینباوریآسانھای اصل ویژگی
است» اصول بنیادین عقالنیت«ی از یکباوريآساناصل-الف

را در ادراکـات حسـی و یـا تجـارب دینـی      باوريآسانبرن کاربرد اصل حقیقت سوییندر
. داندبدیهی و بی نیاز از توجیه و دلیل می

هیچ فیلسوفی تاکنون موفق نشده است که براي اعتمـاد  «:گویددیویس در این خصوص می
توجیه استقرایی فـراهم  هاي دیگر اشخاصها و گفتهها، حافظهدالل، تجربهما بر فرایندهاي است

آورد، اما این دلیلی بر تسلیم شدن ما به شک گرایی یا غیر عقالنی شمردن نـوع انسـان نیسـت    
فهمـیم  اگر اصولی وجود دارد که ما می). هاي تخته نرد پناه آوریمشاید همچون هیوم به بازي(

آوریـم، در ایـن   شمار مـی ها عمل کنیم، و اگر ما خود را موجوداتی عقالنی به باید به وسیله آن
بنـامیم، امـا نبایـد اسـتداللی اسـتقرایی بـراي       » اصـول عقالنیـت  «ها را صورت خوب است آن

هر تالشی براي فراهم آوردن چنـین اسـتداللی نـاگزیر دور باطـل     . ها متوقع باشیمعقالنیت آن
هـا و  زیرا چنین تالشی بدون پیش فرض گرفتن اعتبار دست کم برخـی از تجربـه  . خواهد بود

,Davis(»گیردفرایندهاي مورد بحث صورت نمی 122-123(.
یک اصل عام استباوريآساناصل -ب

چـه  -برن اصل مذکور را در تمـام تجـارب انسـانی   منظور از تعبیر فوق آن است که سویین
به عبارتی این یک اصل کلی معرفت شناختی بـوده  . داندقابل اطالق می-دینی و چه غیر دینی

هـاي خـود بـر مبنـاي ایـن اصـل       بلکه انسان در تمام تجربه. نیستر به تجارب دینیو منحص
.داندتجارب خود را واقع نما می
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بر حافظه قابل اطالق استباوريآساناصل -ج

نفس کهطور همانيوداند و به نظر قابل اطالق میزینبرن اصل مزبور را بر حافظه نییسو
ـ بـه  یعنـ یبرخـوردار اسـت، حافظـه    تیحجبوده و از قابل اعتماداءیاشیفعلتجربه  يادآوری
:برخوردار استتیحجقابل اعتماد بوده و از زیندر گذشته يکارانجام ایاز مشاهده ياتجربه

یـک حافظـه روشـن قابـل     ) در صورت نبود مالحظات خـاص (به همین ترتیب به اعتقاد من «
که قبالً چیزي را مشاهده کرده است یا کـاري  اگر به نظر فاعل شناسا چنین برسد. اعتماد است

آن . طـور بـوده اسـت   احتمـاالً همـان  ) در صورت نبود مالحظـات خـاص  (را انجام داده است، 
آوریـم،  رسند یعنی آن طور که ما اشیاء را تجربه کرده یا به یاد مـی اي که اشیاء به نظر مینحوه

.)Swinburne,303(» اندگونه بودهاند یا اینگونهل موجهی براي این باور است که اشیاء اینیدال
برن این اصل را بر حافظه که معمـوالً شـکلی از   سویین«: گویددیویس در این خصوص می

,Davis(» کندشود، اطالق میادراك تلقی نمی 118(.
مدرکـه قـوه  ،طرف حافظهکیگرچه از کهمطلب را دارد نیاقصد اشاره به سیویدظاهراً 

نیااست، با مدرکاتیمعرفتبحث اثبات ارزش نیاهدف ما از یطرفشود و از محسوب نمی
بـاوري آساناست، اصل یادراکيباورهابرن به دنبال اثبات قابل اعتماد بودن نییسوحال چون 

.کندنییتبزینداند تا قابل اعتماد بودن آن را میزینرا قابل اطالق بر قوه حافظه 
اصل ایجابی استیک باوريآساناصل -د

اسـت  xحضـور  ادراكانگریباصل نیامقصود از ایجابی بودن این اصل آن است که مفاد 
بـه  جابـاً یاکـه آن گونه اءیاشکهدارد آنست دیتأکبر آن مذکوراصل کهيانکته«: آنابیغنه 

رسـند  نظر میبه اءیاشکهياها باشد، اما نحوهبر بودن آنلیدلينحوتواند به رسند مینظر می
توانـد  نمـی ] کـالس در يزیـ چایـ یکسـ دنیـ ندایمثل تجربه نبودن [آن گونه نبوده باشند که

,Swinburne).(» گرددیتلقها بر نبود آنيشاهد 304

بنا نهـاده اسـت   اءیاشیجابیاخود را بر حسب تجربه يزودباوربرن اصل نییسوکهیلیدل
انـد  واقعـاً چگونـه  اءیاشنکهیابر لیدلابتداً یجابیاریغيهامعتقد است تجربهيوکهآن است 

.باشندیلیدلنیچنتوانند مییجابیايهاتنها تجربهبلکه، ستندین
کندواقع نمایی شیء را ثابت می» احتماالً«باوريآساناصل -هـ

ایـن  . کنـد استفاده می» احتماالً«از واژه باوريآسانبرن در اصل طور که دیدیم، سویینهمان
کنـد و آن عبـارت اسـت از    ي مـی بـرن از آن پیـرو  امر ناشی از دیدگاه خاصی است که سویین
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باید مورد نقد و ارزیـابی  هاي اعتقادات دینی را بر اساس این دیدگاه نظام. »گرایی انتقاديعقل«

ن، مایکـل پترسـون و دیگـرا   (. هایی امکان پذیر نیسـت قرار داد، اگر چه اثبات قاطع چنین نظام
کثري از اي که عقل گرایـی حـدا  بینانهرخالف تلقی بیش از حد خوشگرایی انتقادي بعقل) 86

و همیشه به دو جهـت بـر   هاي عقل دارد تر و محدودتري به توانمنديعقل دارد، نگاه فروتنانه
هاي رقیب را در مقایسه با دیدگاه خـود  اوالً محاسن دیدگاه: اردهاي رقیب تأکید دطرح دیدگاه

گیـرد و از ایـن روسـت کـه     سنجد؛ و ثانیاً دیدگاه خودشان مورد انتقادات جـدي قـرار مـی   می
مدافعان این دیدگاه بـر ماهیـت بـی وقفـه و پایـان ناپـذیر تـأمالت تأکیـد دارنـد و بـرخالف           

کنند که بحث درباره حقیقت و اعتبار گرایان افراطی هرگز قاطعانه حکم نمیگرایان و عقلایمان
دینی به نتیجه نهایی رسیده است و هـیچ تضـمین عقلـی محـرزي مبنـی بـر صـحت        اعتقادات 

.)34جعفري، (دیدگاه خود در اختیار ندارند 

دینیدر تجارب باوریآساناصل کاربردفرضیاشکاالت
اشـاره دارد و هـر دو   ینیداصل در تجارب نیاکاربردرامونیپیفرضاشکالبرن به دو نییسو
:ددهپاسخ میزینرا 

اولاشکال
ییاسـتقرا شـواهد  قیـ طراز کـه اسـت  یاصـل بلکه. ستینیهیبدیاصل، باوريآساناصل 

ـ موجودنـد  ) روزمـره (يعـاد در تجـارب  ییاسـتقرا شواهد نیااست و هیتوجازمندین در یول
لیـ دلیصـورت حاضر اسـت، در  xاگر به نظر برسدآنکهحیتوض.نیستندموجود ینیدتجارب 

تکرارادراكنیازینمثالً در گذشته . میباشبر آن داشته يشاهدکهاست xوجوديبرایموجه
نیبنـابرا . سـت ینکننـده گمـراه  مـذکور ادراكنکهیاباشد بر نهیقربتواند ينحوشده باشد و به 

علت اعتمـاد انسـان   یعبارتبه . استهیتوجازمندینو ستیننیادیبناصل کیباوريآساناصل 
مـردم سـازگار   ریسـا ها را با حـواس  آنکهآن است یینایبمانند حس خودیمعمولبه حواس 

ـ آن هسـتند  دنیـ دیمـدع زینگرانیدکهدیهستيزیچدنیدیمدعشما یعنی. استدهید یول
ـ اند و نداشتهینیدهرگز تجربه ایگرانیدستینمردم سازگار ریساشما با حواس ینیدحس  ای

را به عبـارتی ایـن اشـکال، ویژگـی اول    . شما نبوده استینیداند، از نوع تجربه اگر هم داشته
,Swinburne(پذیردبراي اصل زودباوري نمی 305(.

: کندمیانیبمزبور سه مطلب را اشکالبرن در پاسخ به نییسو: برننییسوپاسخ 
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تجربـه  یسـت یچاو از یآگـاه یحتيزیچتوسط انسان بر هر باوريآساناصل کاربرد: اوالً

با تجربه گرانیدمخالفت تجربه ایاز موافقت نکهیاانسان قبل از یعبارتبه . مقدم استگرانید
متوقـف  باوريآساناست و استفاده از اصل کردهرا استفاده باوريآسان، اصل ابدییآگاهخود 

.اشخاص نبوده استریساتوسط تجارب يوتجربه دییتأبر 
ضـعف  يدارارا ندارنـد،  يزیچقدرت تجربه یانکساگر مییبگوکهاست نیامعقول : ثانیاً

کـه در دادگـاه شـهادت دهنـد    کهمیریبگبه عنوان مثال اگر سه شاهد را در نظر . هستندیینایب
در همـان  کـه میریـ بگدر نظـر  زینرا گریداند و سه شاهد دیدهینیمعمکانمتهم را در زمان و 

شود و دادگاه واقع میرشیپذاول مورد متهم باشند، شهادت گروهدنیندیمدعو زمان، مکان
.گرددها حمل میشهادت گروه دوم بر ضعف بینایی آن

یقـدرت هـا از  آنیکلـ یآگاهاز مردم، در ياریبسینیدغالباً با تجربه ینیديهاتجربه: ثالثاً
هـا، اوصـاف و اهـداف او بـه     نسبت به ویژگییآگاهاست، هر چند مشتركفراتر از قدرت ما 

.)ibid,305-306(روشن نباشدلیتفص
دوماشکال

-آساناصل توان بر اساس تفکیک بین تجربه و تفسیر آن نتیجه گرفت، امکان استفاده ازمی
توان تجربه مطرح است، وجود ندارد و لذا از این اصل فقط میکیریتفسدر جایی که باوري

قرمز اسـت  xءیشفاعل شناسا برسد که به عنوان مثال اگر به نظر . در خود تجربه استفاده کرد
گونـه چیهـ مستلزم مذکوراستدالل معتبر است، چرا که استدالل نیااحتماالً قرمز خواهد بود و 

یک کشتی روسـی اسـت   xاما اگر به نظر فاعل شناسا برسد که شیء. تفسیري از تجربه نیست
بـاوري آسانبر اساس اصل احتماالً یک کشتی روسی است، ءیشنیاکهکنداستدالل نیچنو 

را برداشـت  يریتفسـ ،يبصـر تجربـه  کیـ اسـتدالل از  نیااستدالل معتبر نیست، زیرا در نیا
قائل شـود کـه هـر نـوع تجربـه دینـی       تواندیمحال با توجه به این تمایز، مستشکل . ایمنموده

نی وجود نـدارد و  دیيهاتجربهدر باوريآساناصل مستلزم تفسیر است و لذا امکان استفاده از
,ibid(حضور عینـی آن را اسـتنتاج کـرد   توانینماز تجربه دینی حضور امري ماوراي طبیعی، 

307-308(.
که تمایزي میان تجربه و دهدیمفرضی توضیح اشکالدر بیان بطالن این : برننییسوپاسخ 

از تفسـیر تجربـه   مرزي را مشخص کرد که در آن، تجربه توانینمتفسیر تجربه وجود ندارد و 
.)309،برنسویین(کندیمنبودن چنین تمایزي بطالن این راه فرضی را نمایان . مجزا شود
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حاالت ویژه

ظـاهراً بـه   کهطور هستند هماناءیاشکهآن است انگریبباوريآسانگذشت اصل کهطور همان
کند کـه  حالت را ذکر میبرن چهارسویین. میاشتباهدر کهمیابیبيشاهدآنکهآیند، مگر نظر می

. بـراي اسـتنتاج نتیجـه وجـود شـناختی معتبـر نیسـت       باوريآساندر این حاالت کاربرد اصل 
,Swinburne(دانـد  را منوط به شرایط خاصی مـی باوريآسانبنابراین سویین برن کاربرد اصل 

310-315(.
حالت اول

غیر قابـل اعتمـاد   یطیشراتحت تأثیر یحسادراکاتنشان دهدکهموجود باشند يشواهد
LSDریـ نظخـاص  يداروهـا شخص تحت تأثیر کهیحسادراکاتمانند . صورت گرفته است

یشخصنیچنکههایی و گزارشادراکاتنیاطبیعتاً . گرددها میواجد آن]داروي روان گردان[
.نیستندکند قابل اعتماد میانیباءیاشرامونیپطیشرادر آن 

حالت دوم
هـاي مشـابه،   دعا کند که در همان شـرایط، تجربـه  اي را اتجربه،شرایط خاصکسی که در

اعـل  توان مـوردي را در نظـر گرفـت کـه ف    براي این حالت می. اندنادرستی آن را معلوم ساخته
رسد آن شرایط براي آن ادعا کند که به نظر میاي خاص را میدر شرایطی ادعاي تجربه،شناسا

کنـد، بـا   بغلش حمل مـی ریزسرش را کهبینم را میيمردکنممن تصور مثالً اگر. کافی نباشد
انجام دهنـد،  يکارنیچنتوانند ها نمیانساننکهیاو یانسانهاي توجه به شناخت من از قابلیت

شـود کـه   ياتجربهیمدعاگر کسی در شرایطی خاص نیبنابرا. امدچار توهم شدهکهفهمم می
معتبـر  يوادراكانـد،  ، نادرسـتی آن را معلـوم سـاخته   گریدمشابه يهاتجربهدر همان شرایط، 

.نیست
حالت سوم

در کهیئیش، معلول يظاهرداللت دارند تجربه کهدر اختیار داریم يشواهددر این حالت 
کـنم الیخو نمیببرا یکسدر بازار ینیمعمثالً اگر من در زمان . نیستتجربه نمودار شده است 

در بازار بـوده اسـت، طبیعتـاً    يويدوقلودر آن زمان برادر کهبعد معلوم شود است و » فرهاد«
است علت تجربه مـن از او شـده   دهیتاببه چشم من فرهاديدوقلواز برادر کهينوريپرتوها

.در تجربه من نداشته استینقشاست و خود او 
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حالت چهارم

از طریق دیگري غیـر از پـذیرش   را براي فاعل شناسا بتوان xعلت وجود معرفت شناختی 
ـ ااسـت  یمـدع برن نییسو. تبیین نمودxوجود عینی  و يعـاد در تجـارب  شـتر یبشـواهد  نی

توان ادعا نمیلیدلنیهمبه . به ندرت وجود دارندینیدروزمره قابل تصور است و در تجارب 
بـه عنـوان   . دنـدار کاربردینیددر تجارب باوريآسانوجود شواهد فوق اصل لیدلبه کهکرد

دینـی توسـط کسـانی صـورت     يهـا تجربـه گوید بسیاري از مثال در مورد شواهد نوع اول می
، بنـابراین  LSDو نه تحت تـأثیر داروهـایی چـون   اندبودهگرفته که نه گرفتار توهم و خیاالت 

.ها شددر مورد آنباوريآسانقائل به عدم کاربرد اصل توانینم

اصل گواھی
کنندها در زندگی روزمره به کرات از اصل دیگري استفاده میدعی است که انسانبرن مسویین

هایی که دیگران از تجارب مفاد این اصل آن است که گزارش. نهدکه نام آن را اصل گواهی می
یکی دیگر از اصول پایـه عقالنیـت، اصـلی    «: گویند از حجیت برخوردار استخویش به ما می

آن کسانی که تجربه خاصی را ندارند باید قول دیگران : ناممگواهی میاست که من آن را اصل 
بـاز هـم در صـورتی کـه شـاهدي بـر       (گویند آن تجربه را دارند باور کنند را به هنگامی که می

,Swinburne(» )فریب خوردگی یا توهم آنان نباشد در (يمساوطیشرادر میدارما باور «. )322
» انـد، احتمـاالً رخ داده اسـت   کـرده ادراكکـه گویند به ما میرانگیدآنچه ) صورت نبود قرینه

)ibid, 322(.
. نی موجود باشـند برن معتقد است ممکن است قراینی دال بر عدم صحت تجارب دیسویین

اي دال بر آن داشته باشیم که صاحب تجربه دچار سوء فهم شده است و در بیـان  مثالً اگر قرینه
همچنـین  . تبار ساقط اسـت مبالغه گویی کرده است، تجربه او از اعاشگزارش خویش از تجربه

اي دال بر کاذب بودن صاحب تجربه بر ادعاي خود مبنی بر رخداد تجربه دینی بـراي  اگر قرینه
اما در صورت نبود قـراین  . وي در اختیار داشته باشیم، پذیرش ادعاي او خرد پذیر نخواهد بود

هـاي تجـارب   دلیلی که در ذیل به آن خـواهیم پرداخـت، گـزارش   دال بر عدم اعتبار تجربه، به 
.دینی از صحت و اعتبار برخوردار است

وي معتقد است یکی از شواهد صحت تجارب دینی، تغییرات و تحوالتی است که بعـد از  
یـک آزمـایش قـدیمی کـه     «. دهـد رخداد تجربه دینی در زندگی صاحبان این تجارب روي می
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جا که مردد هستیم صداقت فاعل شناسا را درباره گزارشاتی که از تجربـه  توان هر توسط آن می

دهد مورد آزمایش قرار دهیم، این است که ببینیم آیا نحوه زندگی فاعل شناسـا تحـت   دینی می
باید ایـن تجربـه در   ...اگر جانز واقعاً خداوند را تجربه کرده باشد، ... تغییر و تحول بوده است 

داشته باشـید در رفتارتـان   باور xاگر شما به وجود ... ی ایجاد کرده باشدزندگی او تحول عظیم
اگر واقعاً به نظر شما برسد که بـا خداونـد   . اي مناسب تفاوت و تغییر ایجاد خواهد شدبه شیوه

اي رفتـار کنیـد کـه گویـا     تر خواهد بود کـه بـه شـیوه   ر طبیعیاید، براي شما بسیاصحبت کرده
,ibid(»...خداوند وجود دارد 323(.

برن بر اصل گواھیدلیل سویین
، اصل گواهی را نیـز جـزء اصـول فطـري و     باوريآسانکند همانند اصل سویین برن تالش می

: داردالزمه انسانیت و زندگی انسانی معرفی نماید؛ لذا دلیل خود را بر این اصل چنین بیان مـی 
وارسی گویند بدون ردم در مورد تجاربشان میبه آنچه سایر متوانستیم نمیاگر ما به طور کلی «

,ibid(» ، اعتماد کنیم، تقریباً هیچ معرفتی از تاریخ، جغرافی و علم نداشتیمهاآن 322(.
یمـدع گـران یدکـه است یادراکاتما درباره جهان بر اساس يهاباوراکثرکهواضح است «

زیـ چهـر  ایـ علـم و  ایخیتارایایفجغراهایی همچون از حوزهکهییباورهامانند . ها هستندآن
میریبپذاطالعات را نیانکهیاما معموالً قبل از . آن قرار دارديفراسوما يفورتجربه کهگرید

,ibid(» کنیمنمییابیارزها را آنناشاهدهاي قابل اعتماد بودن گزارش 322(.

برنتقریر برھان تجربه دینی از دیدگاه سویین
کتـاب وجـود   13برن برهان تجربه دینی را در فصـل  سویینکردیمنیز اشاره طور که قبالًهمان

برن در این فصل بـا تبیـین دو اصـل    سویین. مورد بررسی قرار داده استخدا به نحوي مستوفاً
و اصل گـواهی تقریـر خاصـی از برهـان تجربـه دینـی ارائـه        باوريآسانهاي اصل مهم به نام

دامه اشاره خواهیم کرد، در حقیقت این دو اصل مقدمات برهان وي طور که در اهمان. نمایدمی
و گواهی، یـک برهـان و   باوريآسانتوان از هر یک از دو اصل در واقع می. دهندرا تشکیل می

.د که هر یک را به تفصیل توضیح خواهیم دادکردر مجموع دو برهان را استخراج 
ب تجربهاثبات حجیت تجربه دینی براي صاح: برهان اول

توان برهـان تجربـه دینـی را    دارد میبیان میباوريآسانبرن از اصل بر اساس تبیینی که سویین
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: گونه تقریر نموداین

.ایمما خداوند را تجربه نموده: مقدمه اول
رسـد کـه آن را   در صورت فقدان مالحظات خاص آنچه به نظـر شـخص مـی   : مقدمه دوم

)باوريآساناصل. (ونه استگکند، احتماالً همانادراك می
.تجربه ما از خدا مطابق واقع است: نتیجه 
نماییم بر اساس برهان مزبور تجربه دینی بـراي شـخص صـاحب    طور که مالحظه میهمان

اد به وجود خداوند را موجـه  تواند از تجربه دینی، اعتقتجربه حجت است و صاحب تجربه می
.بداند

دینی براي فاقدین این تجربهاثبات حجیت تجربه :برهان دوم
هاي دینی دیگران براي افرادي که آن گیرد که تجربهصل گواهی نتیجه میبرن بر اساس اسویین

. سـازد ها نیز موجه مـی اند حجت است و لذا اعتقاد به وجود خدا را براي آنتجارب را نداشته
:برهان مزبور به این شرح است

.تجربه دینی بوده و هستندهاي زیادي واجدانسان: مقدمه اول
در بسیاري از این موارد قرینه اي بـر خـالف تجربـه گـزارش شـده در دسـت       : مقدمه دوم

.نداریم
اصـل  . (انـد رخ داده اسـت  ها گـزارش کـرده  گونه که آنتجارب دیگران همان: مقدمه سوم

)گواهی
.ها براي غیر صاحبان تجربه موجه استاعتقاد به مفاد این تجربه: نتیجه

بررسی مقدمه اول
هاي مختلف تأکید کرده است ها و مکانبرن بر موضوع کثرت تجارب دینی در زمانسویین

در ایـن مـورد   آیا خـدایی هسـت  وي در کتاب . داندو رخداد تجارب دینی را امري بدیهی می
ه اسـت  ها میلیون انسان آمداکنون بدیهی است که به درستی یا به غلط به نظر میلیون«:گویدمی

که به هر صورت یـک یـا دو بـار در زنـدگی خـود از خداونـد و       ) به معناي معرفت شناختی(
هـا انسـان از   دهد که امروزه این مطلب براي میلیـون ها نشان میبررسی. اندهدایت او آگاه شده

ها ممکن است خطا کـرده باشـند امـا تجربـه     آن. همین قرار است تا چه رسد به اعصار گذشته
.)200،سویین(» ها آمده استه و روشی است که به نظر آندینی را

نمایـد، موضـوع   در عین حال که مطالبی را از جان هیک بیان مـی وجود خداوي در کتاب 
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هـا انسـان در طـی قـرون     شکی نیست که میلیون«:گونه مورد تأکید قرار داده استمزبور را این

از نظر اکثر مـردم، زنـدگی یـک    . اندوق را داشتهمتمادي، یک نوع یا بیشتر انواع تجارب دینی ف
طبق دیدگاه اکثر مردم تقریباً همه وقایع زنـدگی، توصـیفی متعـارف    . تجربه دینی گسترده است

توانند هاي عمومی زندگی، میاز این نظر، بسیاري از پدیده. ستندارد، بلکه دست پرورده خدا
مـثالً آنچـه از   . ارب دینی نوع اول باشـند به صورت دینی تلقی گردند و بر این اساس جزء تج

اي الهی است که خداوند ما را با آن انی ساده است، به نظر دیگري هدیهنظر فردي یک روز بار
تواند بـه نظـر فـردي    ده است و یا آنچه از نظر فردي صرفاً یک مریضی سخت است میکریاد 

-Swinburne,301(» بوده اسـت دیگر مجازات الهی تلقی گردد، چرا که وي در جوانی گناهکار

302(.
هاي بیان شده از تجارب دینی در جهـان غیـر   دیویس نیز با اشاره به تفاوتی که بین گزارش

هایی که از تجارب دینی نگاشته و بیان شده مسیحی و جهان مسیحی وجود دارد، تنوع گزارش
ارفان و مؤمنـان عـادي   ع«: داندثر میؤها ماست را در خصوص ارزش اثبات کنندگی این تجربه

نوشـت از  هـایی خـود  اند کـه گـزارش  هاي دینی غیر مسیحی معموالً اکراه داشتهمتعلق به سنت
پرداخـت نـاب و   هـاي خـود  هایشان در دسترس عموم قرار دهنـد و در نتیجـه توصـیف   تجربه

ها، سـرودها،  هها، رسالها، تعلیم نامهها را باید از زندگی نامهاین گزارش. پیرایه کمیاب استبی
نوشت بسیار فراوان اسـت  هاي خوددر غرب شرح حال...اشعار و دیگر آثار دینی استخراج کرد

هایشـان در  هایی مفصل و گویا از خـود و زنـدگی و تجربـه   و بسیاري از عارفان بزرگ گزارش
اب سرشت توان در کتمجموعه مفیدي از این قبیل تجربه هاي معاصر را می... انداختیار ما نهاده

.)Davis,39-40(» معنوي آدمی نوشته آلیستر هاردي یافت
بررسی مقدمه دوم

برن تحت عنـوان مالحظـات خـاص از آن یـاد     مقدمه دوم عبارت است از آنچه که سویین
هاي مولود این مالحظات را مـورد  برن بعد از بیان این مالحظات خاص، چالشسویین. کندمی

هاي مزبور را بـه تفصـیل   دامه این فصل مالحظات خاص و چالشما در ا. دهدبررسی قرار می
.  مورد بحث قرار خواهیم داد

بررسی مقدمه سوم 
صدق خبـري  ،برن بعد از بیان موضوع کثرت تجارب دینی و بر اساس اصل گواهیسویین

.گیردها را نتیجه میصاحبان تجارب دینی و صحت این گزارش
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آنچـه  کـه کنـیم  مـی فکـر مـا  ) در صورت نبود قرینـه (يساومطیشرادر کهمیدارما باور «

,Swinburne(» اند، احتماالً رخ داده استکردهادراكکهگویند به ما میگرانید در جـاي  . )322
تعداد زیادي از مردم در گذشـته و حـال واجـد    «: داردگونه بیان میدیگري مطلب مزبور را این

اند و این موجب احتمال بیشتري شده اسـت کـه   تجارب دینی واضحی از حضور خداوند بوده
,ibid(» تجربه هر فردي صادق باشد 323(.

گیرد آنچه دیگران برن بر مبناي اصل گواهی، نتیجه میکنیم سویینطور که مشاهده میهمان
هاي اند، صحیح است و به عبارتی صاحبان تجربه دینی در گزارشش دادهاز تجارب خود گزار

.اندخود صادق بوده
هاي تجارب دینـی از ادلـه دیگـري اسـتفاده     بعضی از فیلسوفان براي اثبات صحت گزارش

. توان به وارستگی شخصیت صاحبان این تجـارب بیـان نمـود   اند که از جمله این ادله مینموده
توان نتیجـه گرفـت کـه    است که معتقد است از قداست و فراست عارفان میدیویس از کسانی 

,Davis. (تجربه عرفانی یک منبع شناخت واقعیت الهی است دیوید هی نیز از کسانی است ) 86
,Hay. (که قائل است معموالً اکثر مدعیان تجارب دینی از وارستگی اخالقی برخوردارند 103(.

ھابررسی اشکاالت و چالش
هایی که برن خود به بررسی چالشسویین. ها و اشکاالتی مواجه استطبعاً هر برهانی با چالش

بـرن بهتـر   سویین«: گویددیویس در این باره می. پردازدبرهان تجربه دینی با آن روبرو است می
,Davis(» هاي دیدگاهش را پیش بینی کرده و پاسخ داده استاز اکثر نویسندگان پیشین چالش

هاي مربوط به توصـیف،  چالش:نمایدها را به سه دسته تقسیم میدیویس خود این چالش) 128
,ibid(هاي مربوط به متعلق تجربـه و چالشهاي مربوط به صاحب تجربه چالش مـا  .)140-170

.ها را مورد بررسی قرار دهیمدر این قسمت پژوهش قصد داریم که این چالش
رب دینیچالش ناسازگاري و تعارض تجا

اولین اشکالی مهمی که نسبت به برهان تجربه دینی بیان شده است آن است که تجـارب دینـی   
منظور از ناسازگاري و تعـارض، ناسـازگاري در مقـام    . عموماً با یکدیگر ناسازگار و متعارضند

:این نوع ناسازگاري به چند شکل قابل تصویر است. توصیف است
هاي درونیناسازگاري-1

هاي درونی، آن است که میان روابط درونی یک تجربه تعارض موجود از ناسازگاريمنظور
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به عبارتی دیگر توصیفی که از یک تجربه صـورت گرفتـه اسـت منسـجم نیسـت و بـر       . است

حال ممکن است توصیف صاحب تجربه بـرخالف یـک قـانون و    . خالف قانون و قاعده است
. اي بـه سـگ تبـدیل شـد    کنـد ناگهـان گربـه   دعا میقاعده طبیعی باشد، مانند تجربه کسی که ا

ibid,14)(  و یا ممکن است توصیف صاحب تجربه برخالف یک قانون و قاعده منطقـی باشـد .
این نوع ناسازگاري، ناسازگاري . کند یک مربع را دایره دیده استمانند تجربه کسی که ادعا می

جربه مورد نظـر امتنـاع وقـوعی داشـته     شود؛ و گاهی نیز ممکن است تدرونی منطقی نامیده می
مثالً من در خواب وقـایع و ماجراهـایی   . شودباشد، که ناسازگاري درونی غیر منطقی نامیده می

در مثـال  . یـابم شوم خود را در رختخوابم در تهران مـی بینم، ولی چون بیدار میرا در شیراز می
تقـال آنـی از شـیراز بـه تهـران یـا       مزبور قوانین طبیعی در خواب نقض نشده است، بلکه در ان

.)446فعالی، (مابین نقض قانون وجود دارده فیبرعکس، بدون پیمودن فاصل
دیویس معتقد است ادعاي ناسازگاري درونی نسبت بـه تجربـه دینـی بـه نـدرت رخ داده      

-مثالً ادعا شـده اسـت کـه مفهـوم سـنتی یهـودي      . است، اما از اهمیت خاصی برخوردار است
به این معنا که علم نامحدود با تغییر ناپـذیري و  . خدا دچار ناسازگاري درونی استمسیحی از 

,Davis).دشواختیار و یا قدرت نامحدود با عدم مسئولیت در قبال گناه جمع نمی 142)
هاي بیرونیناسازگاري-2

ـ   ناناسازگاري بیرونی عبارتست از عدم انسجام و  ه هماهنگی در نسبت و روابطـی کـه تجرب
گـاهی ممکـن   . این نوع ناسازگاري خود به چند شکل قابل تصور اسـت . با بیرون از خود دارد

مثل اینکـه پیـروان هـر    . است بین تجربه هاي مختلف از واقعیت غایی ناسازگاري در کار باشد
. کندآیینی واقعیت غایی را به صورتی براي خود تجربه می

ینـ یدتجـارب  «:کنـد لو را در این باره نقل میبرن در اشاره به چالش مزبور سخن فسویین
ینیدتجارب ... گرندیکدیدر تضاد با کهاند شماريیبيباورهادیمؤمتنوعند و در ظاهر اریبس

یاحساسـ ایمقدس میمرها را به عنوان دارد آنلیتماها فاعل آنکهستینیتجاربمتنوع فقط 
سـوس یونیدیتجلن دسته از تجارب همچون شامل آبلکه، دینماریتفسحیمسیسیعاز حضور 

,Swinburne)(» دگردمیزینوایشایو  316.
رهان تجربـه  افراد ب... تجارب دینی بسیاري وجود دارند«:گویدهاسپرز در این خصوص می

کنند، در حالی که اگـر برهـان مزبـور بـه حـق      هاي دینی خود استفاده میدینی را به نفع تجربه
و ... لکن صدق همه ممکن نیسـت . گیرندرا پیروان سایر ادیان نیز به کار میباشد، همین برهان
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,Hospers(» منطقاً وجود مذاهب متعددي که هر یک حقیقت منحصره باشند محال است 445(.

تـرین و  آلستون نیز معتقد است در بحث توجیه باورهاي دینی توسـط تجـارب دینـی مهـم    
هاي دینـی متفـاوت،   ها و سنته افراد متعلق به فرهنگترین چالش عبارت از آن است کمشکل
ها و ظاهراً تجربه هاي ناسازگار و گوناگونی از خداوند دارند و به همین دلیـل وي فصـل   درك

هفتم از کتاب خود تحت عنوان ادراك خدا را به بررسی همـین مسـئله اختصـاص داده اسـت     
)Alston, 445(.

وجـود  ها و باورهـاي موجـود ناسـازگاري    سایر دانشگاهی نیز ممکن است میان تجربه با
:کندهاي ذیل استفاده میبرن براي این نوع از ناسازگاري از مثالسویین. باشدداشته 
یا ادعا کنید که مردي به قـد  ...ایدرا در جزیره موریس دیده1مثل اینکه شما ادعا کنید دودو«

، دال خارج شدن بـود را مشـاهده کـرده ایـ    را در حالی که از ماشین فضایی در ح2بیست فوتی
,Swinburne(» ادعاي شما از یک امر غیر احتمالی پیشین برخوردار است 312(.

و گاهی نیز ممکـن اسـت میـان تجربـه و رفتـار واقعـی فـرد صـاحب تجربـه تعـارض و           
اگر کسی ادعا کنـد کـه   «:گویددیویس در توضیح این چالش می. ناسازگاري وجود داشته باشد

ک مار کبرا را در گوشه اتاق خواب دیده اسـت، در ایـن صـورت مـا از وي انتظـار خـواهیم       ی
هاي ترس در وي ظاهر شود، ترتیبی دهد که مار کبرا از ت که از آن نقطه دوري کند، نشانهداش

حال اگر به آرامی و ...اش واقع نما باشد و خواه نباشدخواه تجربه. آنجا برود و به همین ترتیب
نسردي به سوي همان گوشه اتاق برود، ما نتیجه خواهیم گرفت که یا او واقعاً به نظـرش  با خو

نرسیده که یک مار کبرا آنجا هست، یا به دلیلی نامعلوم براي بـی اعتنـایی در ظـاهر در اختیـار     
,Davis(» دارد 143(.

از صـاحب  برن نیز به لزوم سازگاري میان تجربه و رفتاري که بعد از تحقـق تجربـه   سویین
اگر جانز واقعاً خداوند را تجربه کرده باشد، این انتظـار معقـول   «: زند اشاره دارد تجربه سر می

باید بـه شـیوه اي رفتـار    ... است که باید این تجربه در زندگی او تحولی عظیم ایجاد کرده باشد
» دنماننــد نمـاز خوانــدن، عبـادت کــردن و قربـانی کــر   ...کنـد کــه گویـا خداونــد وجـود دارد   

)Swinburne, 323(.

١ .Dodo پرواز که اینک منقرض شده استپرنده جنگلی بزرگ بی.
.اینچ است۱۲سانتی متر یا ۴۸/۳۰ھر فوت مساوی با . ٢
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بررسی چالش ناسازگاري

کنیم برن را در این خصوص بررسی میدر بررسی چالشی که از نظر گذراندیم ابتدا نظر سویین
.دیدگاه سایر فیلسوفان نیز در این خصوص اشاره خواهیم کردبه و سپس 

الجملـه  را فـی برن اختالف و ناسازگاري میان تجارب دینی پیـروان مختلـف ادیـان    سویین
بین تجربه پیروان ادیان مختلـف  ) و یا یکی نبودن(پذیرد اما اوالً معتقد است عدم هماهنگی می

. توان این اخـتالف را صـرفاً در لفـظ و تعبیـر دانسـت     بلکه می. لزوماً به معناي تعارض نیست
ا هسـتند،  هـا آشـن  پیروان ادیان مختلف تجارب دینی خود را در قالب واژگان دینـی کـه بـا آن   «

اما این خود به آن معنا نیست که توصیفات مختلف ایشان با یکدیگر متناقض . کنندتوصیف می
,ibid(» هاي مختلف شـناخته شـود  هاي مختلف به نامتواند در فرهنگخداوند می. است 136( .

برن این امري واضح و مسلم است که وقتی یک شـخص نسـبت بـه اصـلی     ثانیاً به نظر سویین
دي تعهد داشته باشد، تجربه یا تجارب دینی پیروان سایر ادیان را کـه بـه اصـول اعتقـادي     اعتقا

اما این تکذیب تنها در صورتی از ارزش ادراکی سایر تجارب . کنددیگري معتقدند تکذیب می
این واقعیت که گاهی توصـیفات تجربـه   «بنابراین . کاهد که بطالن آن اصول ثابت شده باشدمی

شیء با توصیفات تجربه دینی از شیء دیگر در تضاد است، تنها به ایـن معناسـت   دینی از یک 
,ibid(» که ادعاي جزئی خاص ما مشکوك است نه همه دعاوي تجربه دینی ثالثاً بـه  .)136-137

نظر سویین برن اگر تنها در صورتی که از بعضی از تجارب دینی عدم وجود موجود فرا طبیعی 
هـا مشـاهده آن موجـود    ن استنتاج آن دسته از تجـاربی را کـه مفـاد آن   خاصی استنتاج گردد، ای

اما در خصوص تجاربی که مدعی مشاهده خداونـد هسـتند،   . کشدرا به چالش میاستطبیعی 
هاي غیر مسیحی یا تجـاربی هسـتند   تجارب دینی در سنت«چرا که . چنین چالشی وجود ندارد

بهی با صفات خداوند مسیحی دارد و یا تجاربی ها موجوداتی است که صفات مشاکه متعلق آن
ها یک شخص یـا  تجاربی هم که متعلق آن. اي استها شرایط و اوضاع ویژهمتعلق آناست که

,ibid(» یک حالت است به سختی با خداي مسیحی ناسازگارند همچنین اگر تجارب .)317-318
هـا خداونـد   تجاربی کـه متعلـق آن  توانست زیادي از قدرت مطلق شیطان در اختیار داشتیم، می

,ibid(انداما چنین تجاربی گزارش نشدهاست را به چالش بکشد، 318(.
توانـد قـدرت ادراکـی تجـارب دینـی را      برن این چالش نمیخالصه اینکه طبق نظر سویین

.نماییمدر ادامه نظر سایر فیلسوفان را پیرامون چالش مزبور بررسی می. مخدوش نماید
. نی همچون شالیر ماخر، ویلیام جیمز، آلدوس هاکسلی، والتر استیس، بـاك و سـی  فیلسوفا
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هـاي مشـترك   هایی دارند، ویژگیبراد، معتقد هستند گرچه تجارب دینی با یکدیگر تفاوت. دي

به عبارتی این گروه از فالسفه قائل به وجـود هسـته   . فراوانی هم میان تجارب دینی وجود دارد
ایـن نظریـه   . به خصوص هسـتند ینی به طور عموم و یا تجارب عرفانی مشترك میان تجارب د

گرایی که تجارب دینی را متکثر و غیر قابل ارجاع ساخت،در مقابل. گرایی شهرت داردبه ذات
گرایـی  ون کتز و پراود فـوت قائـل بـه سـاخت    فیلسوفانی همچون استی. داندبه نوعی واحد می

.)172-183، ]گرانیو د[یی محمدرضا(هستند
ایمـان مسـیحی  احساس میل به بی نهایت را و در کتاب درباره دینشالیر ماخر در کتاب 

دکنـ ترك بـین تجـارب دینـی ذکـر مـی     احساس وابستگی مطلق را به عنوان نقـاط عـام و مشـ   
)Schleiermscher, 17(.

، طور که در فصل دوم اشاره نمودیم چهـار ویژگـی وصـف ناپـذیري    ویلیام جیمز نیز همان
هاي مشترك تجارب عرفـانی بیـان   معرفت زایی، زودگذري و انفعالی بودن را به عنوان ویژگی

James, Chapter(د کنمی 6(.
استیون کتز معتقد است تجارب مختلف به این دلیل با یکدیگر متناقض هستند کـه تجربـه   

وجـود  ناب وجود ندارد و همه تجارب شکل گرفته از عقاید خاص دینـی اسـت؛ و بـه دلیـل    
1.ها و عقاید دینی ممکن است دو عارف، دو نوع تجربه ناسازگار داشته باشندزمینه

استیس نیز با تفکیک تجربه و تعبیر از تجربه، در پی آن است که بـا بررسـی پدیدارشناسـانه از    
او نیز همانند ویلیـام جیمـز بـه وجـود     . کندتجارب عرفانی، توصیفی ناب از این تجارب ارائه 

، )وحدت حقیقی(هاي مشترك میان تجارب عرفانی قائل است و در کل آگاهی وحدانی ویژگی
بی زمان و بی مکان بودن، احساس عینیت یا واقعـی بـودن، احسـاس تبـرك و صـلح و صـفا،       
احساس امر قدسی یا الوهی، متناقض نمایی و بیان ناپـذیر بـودن را بـه عنـوان هفـت ویژگـی       

).استیس، فصل دوم. رك( ددارمشترك تجارب عرفانی بیان می
اي از برهان تجربه دینـی ارائـه داده   ست که تقریر ویژهبراد هم که از فیلسوفانی ا.دي.سی

تـوان  عرفـانی وجـود دارد، مـی   است، معتقد است با وجود اختالفاتی که میان تجارب دینـی و 
کـه عارفـان از   هـایی  او معتقد است در میـان گـزارش  . اي مشترك میان این تجارب یافتهسته

:انددارند چهار نکته اساسی را به اتفاق بیان کردهتجربیات خود بیان می

1. Katz, Steven, Language Epistemology and Mysticism, in Mysticism and Philosophical Analysis,
Oxford University Press, 1978.
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تمام عارفان توافق نظر دارند که تجارب ایشـان بخشـی از نظـم جهـان هسـتی را بیـان       -1

جهـان مـادي   . اسـت ) و به یک معنـا، برتـر  (کند که از بخش محسوس جهان هستی، متمایز می
.به آن جهان برتر استظهور پیچیده و وابسته 

تمام عارفان توافق نظر دارند که واقعیت یکی بیش نیست و این وحـدت نیـز فراتـر از    -2
عـارف، در  . ترتیب یا تناسب اجزاء با یکدیگر و فراتر از مجموعه فاعل و متعلق شناسایی است

.شودپردازد، بلکه در آن ذوب میخود، به تماشاي وحدت نمیساحتحالت و 
بدي . م عارفان توافق نظر دارند که واقعیت، کامل و حاوي تمام امور ارزشمند استتما-3

.و شر که صرفاً نمود میل شماست، بیرون از واقعیت قرار دارد
تمام عارفان توافق نظر دارند که روح انسان، و دسـت کـم بخشـی از آن، برتـر از ایـن      -4

توانـد بـا فنـاي    اد دارد و بنابراین میواقعیت محسوس و محدود است و با ماوراي طبیعت اتح
.)382–381قمی، (مجدد در بی نهایت، خوشحالی خود را بازیابد 

چالش شرایط غیر قابل اعتماد 
هایی که براهین تجربه دینی با آن مواجه هستند چالش شرایط غیـر قابـل اعتمـاد    یکی از چالش

داده است که آن شرایط قرینه و شـاهد  به این معنا که تجربه مورد نظر در شرایطی روي . است
: گویـد برن در توضیح این چالش میسویین. بر آن است که تجربه مورد نظر قابل اعتماد نیست

ممکن است ما شاهد داشته باشیم بر اینکه ادراکات حسی ظاهري ما تحت شـرایطی صـورت   «
دراکـات حسـی وجـود    گرفته است که در آن شرایط، شاهد ایجابی بر غیر قابل اعتمـاد بـودن ا  

ام، شما بـه  خواندهمتريمثالً اگر من ادعا کنم که صفحه اي از یک کتاب را از فاصله صد . دارد
انـد  دانیم که آن افرادي که مدعیزیرا ما از روي تجربه می. درستی ادعاي مرا نخواهید پذیرفت

وشـته شـده بـه درسـتی     توانند آنچـه را ن توانند در آن فاصله کتاب بخوانند، در حقیقت نمیمی
. به همین نحو ادراکات حسی ظاهري کسانی که تحت تـأثیر داروهـایی نظیـر ال   . گزارش کنند

ها را غیر قابـل  شوند به درستی بایستی نادیده گرفته شوند، زیرا ما آن گزارشدي واقع می. اس
,Swinburne)؛204برن، سویین(» ایماعتماد یافته 311.

بـرن  سـویین . تواند برهان تجربه دینـی را متزلـزل نمایـد   چالش نمیرسد ایناما به نظر می
تجربه هـاي  . گیرندهایی قرار نمیبیشتر تجربه هاي دینی در معرض چنان آزمون«: معتقد است

دینی تحت تأثیر داروها یا در شرایطی که شاهد قاطع بر غیر قابل اعتماد بودن تجربـه دینـی در   
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,Swinburne)؛204برن، سویین(» ندگیرآن شرایط داریم صورت نمی اکثر تجـارب دینـی   «. 315

تحت تأثیر هیچ دارویی دهند که دعاوي ادراکی قابل اطمینانی دارند و هایی رخ میتوسط انسان
,Swinburne).»اندنبوده 315)

از آنجـا کـه اکثریـت قـاطع صـاحبان      «:نمایـد برن را تأیید میدیویس نیز همین نظر سویین
نی به اندازه بقیه مردم در دعاوي ادراکی خود، قابـل اعتمادنـد، ایـن چـالش در برابـر      تجربه دی

,Davis(» براهین تجربه دینی موفق نیست 155(.

چالش عدم معرفت نسبت به علت حقیقی تجربه
کـه متعلـق خـارجی    ادراك امري اضافی و واجد حیثیتی التفاتی اسـت  شدطور که اشاره همان

در xمبنـی بـر تجربـه    sاي که آن را نظریـه علیـت ادراك نامیـدیم، ادعـاي     دارد و طبق نظریه
این نظریه مورد نظر و تأییـد  . باشدxمعلول وجود sصورتی صحیح است که این تجربه براي 

طور که اشاره کردیم معتقد بود تجربه ادراکی را به دو دیویس نیز همان. باشدبرن هم میسویین
ل آن که متعلق تجربه موجود بوده باشد؛ و شرط دوم آن کـه میـان   شرط او. شرط واقع نماست

,ibid(، ارتباط علی مناسبی برقرار باشدمدرِك و مدرك 31(.
اصالً موجود نبوده است و یـا اگـر هـم موجـود بـوده      xحال اگر فرض کنیم در مثال فوق 

را توسـط  xبـه  توانـد تجر علت تجربه فاعل شناسا نبوده است، این دعاوي مـی xاست وجود 
,Swinburne)د ش بکشفاعل شناسا به چال 311).

ها آن است که علـت  در منطق و فلسفه اسالمی یکی از علل خطاي فکر در شناسایی پدیده
از علـت  ذاتی و حقیقی شیء توسط فاعل شناسا شناخته نشود و پدیده مورد نظر به علتی غیـر 

.)69-67/ 2طباطبایی، (حقیقی خود نسبت داده شود
مغالطاتی همچون علت شمردن امر مقدم یا امر مقارن نیز ناشی از همین خطاي فکر اسـت  

.)315-310خندان، (
شخصی ممکن است ادعا کند به احتمال بسـیار  «:گویدبرن در توضیح این چالش میسویین

xم را به چالش بکشد و یا ادعا کنـد اگـر هـ   xموجود نبوده است و با این ادعا تجربه xقوي 
,Swinburne(» علت تجربه فاعل شناسا نبوده استxموجود بوده است، وجود  311(.

برن معلوم است و خـود ایشـان هـم تصـریح کـرده      طور که از عبارات سویینبنابراین همان
چالش اول عبارتسـت از ادعـاي عـدم وجـود     . است، در حقیقت ما با دو چالش مواجه هستیم
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رتست از ادعاي عدم علیت آنچه که علـت تجربـه دانسـته شـده     متعلق تجربه و چالش دوم عبا

.است
به احتمال بسیار زیاد خداوند «گونه بیان کرد که توان اینچالش اول را در تجارب دینی می

توانسـته اسـت او را ادراك کـرده    موجود نبوده است و بنابراین فاعل شناسا نمی) متعلق تجربه(
,Ibid(» باشد احتمـال دارد خداونـد   «ر برابر تجارب دینی ایـن اسـت کـه    و چالش دوم د) 319

» علت تجربه مورد ادعا نباشد و احتماالً شیء دیگري علـت تجربـه فاعـل شناسـا بـوده اسـت      
)Ibid, 314-315(.

برنھای سویینراه حل
بـرن در مجمـوع بـه سـه     سـویین ) ادعاي عدم وجود متعلق تجربه(پیرامون چالش نوع اول 

:نمایدنکته اشاره می
مثالً اگر فرض کنیم . اي قوي استمتعلق تجربه نیازمند شاهد زمینهادعاي عدم وجود: اوالً

قبـل از  فرهـاد اي بـه احتمـال زیـاد    ام، اگر بر اساس شاهد زمینـه دیدهرا فرهادکه من در لندن 
امـا در صـورتی کـه   . تواند تجربه من را بـه چـالش بکشـد   تجربه من مرده باشد، این شاهد می

مدعی عدم وجود متعلق تجربه نتواند چنین شاهدي اقامـه نمایـد، تجربـه مـن همچنـان سـالم       
اي براي اینکه احتمال عدم در این موارد شواهد زمینه«ست که برن آن انظر سویین. خواهد ماند

,Ibid(» را قوي سازد کافی نیستxوجود  311-312(.
ها مدعی چالش وجود دارد که به توسط آنهاي متعدديبرن معتقد است روشسویین: ثانیاً

به این معنـا  . مثل آزمایش تجربه دیگران. تواند عدم وجود متعلق تجربه را ثابت نمایدمزبور می
انـد،  که ببینیم وقتی کسی مدعی تجربه اي است، آیا دیگران نیز که در همان مکان حضور داشته

ت اگر نتیجه آزمـایش منفـی بـود، یعنـی اگـر      برن معتقد اساند؟ سویینواجد تجربه مزبور بوده
سایرین که از شرایط عمومی تجربه برخوردارند، شیء مورد نظر را تجربه نکرده باشـند، طبعـاً   

اگر اکثـر مشـاهده کننـدگان کـه در موقعیـت مناسـبی       «. شودتجربه مزبور به چالش کشیده می
را مشـاهده  xبودنـد، نتواننـد   هاي حسی سالم و تصورات درست برخـوردار اند و از اندامبوده

,Ibid(» ضعیف خواهد بودxکنند، احتمال وجود  313(.
گیرد که این مدعی چالش مزبور است که باید ادعـاي خـود   برن نهایتاً نتیجه میسویین: ثالثاً

کنـد خـدایی نیسـت تـا     را مبنی بر عدم وجود متعلق تجربه ثابت نماید؛ و لذا کسی که ادعا می
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که در این صورت ادعاي تجربه حضور . ه واقع شود باید ادعاي خود را ثابت نمایدمتعلق تجرب

بنابراین براي اینکه این چالش کارایی داشته باشد، شما بایـد  «. شودخداوند به چالش کشیده می
ثابت کنی که به احتمال بسیار زیاد خداوندي موجود نیست و بر اساس آنچه بیـان کـردیم بـار    

,Ibid(» ملحد استاستدالل بر دوش 319(.
بـرن  سویین) ادعاي عدم علیت آنچه که علت تجربه دانسته شده است(پیرامون چالش دوم 

:نمایددر مجموع به دو نکته اشاره می
تـوان  هاي روشن و سـاده اي کـه توسـط آن مـی    برن معتقد است یکی از روشسویین: اوالً

شیء دیگري علـت تجربـه   ) احتماالً(داده شود نشان «چالش مزبور را اثبات کرد، این است که 
» موجـود نبـوده اسـت   xاي از تجربه که مثالً نشان دهیم در هیچ مرحلهبه گونه اي ...بوده است

)Ibid, 314(.
برن مدعی است در مورد این چالش باید بین تجاربی که تجربه حضور خداوند سویین: ثانیاً

چـرا کـه پیرامـون    . تمایز قائـل شـد  ... ) یم مقدس ومثل تجربه مر(است با سایر تجارب دینی 
به این دلیل که خداونـد  . تجاربی که تجربه حضور خداوند است، این چالش قابل اعمال نیست

حاضر مطلق است و تمام رخدادها و رویدادهاي جهان وابسته به تـدبیر اوسـت، بنـابراین هـر     
. ر این تجربه غیر قابل انکار اسـت تجربه اي که مفاد آن حضور خداوند است، علیت خداوند د

بنابراین هر تجربه اي که بـه نظـر برسـد تجربـه خداونـد      «. چرا که او در همه جا حاضر است
,Ibid(» است، واقعی خواهد بود و تجربه خداوند خواهد بود 320(.

از آنجایی که مریم مقـدس حضـور مطلـق    ) مانند تجربه مریم مقدس(اما در سایر تجارب 
الـذکر آسـیب پـذیر    تدبیر تمام حوادث عالم در اختیار او نیست، نسبت به چالش فـوق ندارد و 

گویـد ایـن تجـارب    دهد و میبرن این حکم را به چالش قبلی هم نسبت میحتی سویین. است
نسبت به چالش قبلی نیز تا حدودي آسیب پذیرند؛ و به همین دلیل یعنی به دلیل مواجه بـودن  

بات کنندگی باالتري برخـوردار  الش تجربه حضور خداوند از قدرت اثاین تجارب با این دو چ
,Ibid(است 320-321(.

تجارب خاص دیگر
ها بحثی را تحت عنوان تجارب خـاص دیگـر   برن بعد از تبیین برهان خود و بیان چالشسویین

کـه  برن از این بحث آن است که ارزش اثبات کنندگی تجاربی را هدف سویین. نمایدمطرح می
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توضیح آنکـه بعضـی از تجـارب دینـی تجربـه      . تجربه حضور خداوند نیستند را بررسی نماید

بلکه گاهی فاعل تجربه ممکن است امري غیر . گونه نیستحضور خداوند است اما همیشه این
ها امور ماوراي طبیعـی دیگـري   این تجارب شامل تجاربی که در آن. از خداوند را تجربه نماید

گاهی هم متعلق تجربه عبارت از این اسـت  . است... س، مالئکه، هاتف غیبی و چون مریم مقد
که خداوند یا امري دیگر فاعل تجربه را دعوت به انجام کاري نموده است یا به عنوان مثـال او  

برن را پیرامـون ارزش اثبـات کننـدگی ایـن دو     ما دیدگاه سویین. را از حقیقتی آگاه نموده است
:کنیمقالب یک وجه مشترك و دو وجه تفاوت ذکر میدسته از تجارب در

برن در یک نگاه اولیه معتقد است اصل زودباوري براي ایـن دسـته از   سویین: وجه مشترك
برن بـراي هـر دو دسـته از تجـارب ارزش اثبـات      بنابراین سویین. تجارب نیز قابل اعمال است

غیر مستقیم در فراهم نمودن شـاهد و  توانند قدرتی هر دو نوع تجارب می«. کنندگی قائل است
»قرینه بر وجود خدا داشته باشند

برن معتقد است تجاربی که بـه روشـنی تجربـه حضـور خداونـد      سویین: اوالً: وجوه تمایز
.هستند، نسبت به تجارب دیگر، از ارزش اثبات کنندگی بیشتري برخوردار است

حضور خداوند بـه نحـوي آشـکار تجربـه     ها برن معتقد است تجاربی که در آنسویین: ثانیاً
ها و مشکالتی که تجربه هاي دینی بـا آن  شده است، نسبت به سایر تجارب به نحوي از چالش

چرا که موجه بودن تجـارب دیگـر مبتنـی بـر وجـود خداونـد       . تر هستندمواجه هستند، مصون
هسـتند کـه در   باشـند، تجربـه موجـوداتی    بعضی از تجارب که از سایر موجودات می«. هستند

بنابراین تجربه مریم مقدس . اند، نه در صورت عدم خداوندصورت وجود خداوند، تجربه شده
تجربه شخصی است حاضر که حضور او در صـورت وجـود خـدایی کـه وجـود او را بعـد از       

» شـد مرگش حفظ نموده است، تجربه شده است و اگر خدایی نبود ایـن حضـور تجربـه نمـی    
)Ibid, 324-325(.

نتیجه 
هاي برهان تجربـه دینـی را بـه خـوبی مـورد      برن در مقایسه با سایر فالسفه دین، چالشسویین

البتـه  . ها ارائه نموده اسـت هاي مناسبی نیز براي رفع این چالشتوجه قرار داده است و راه حل
صـول  برن از برهان تجربه دینی ارائـه کـرد، مبتنـی بـر ا    باید توجه داشت که تقریري که سویین

توانـد پذیرفتـه شـود کـه اصـول      است و لذا در صورتی این تقریر می» گواهی«و » باوريآسان«
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چرا که ثمر دهی برهان تجربه دینی مبتنی بر . مزبور از اشکاالت معرفت شناختی در امان باشند

کند واقع نمایی تجربه برن تالش میطور که دیدیم سویینواقع نمایی تجربه دینی است و همان
ثابـت  ) براي دیگـران (و اصل گواهی ) براي صاحب تجربه(باوريآساندینی را بر اساس اصل 

. نماید
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