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چکيده

پلنتينگا ،بر مبنای معرفتشناسي اصالح شده ،باور به وجودد دودا را اج جهلوه باور وای
واقعاً پایه ميداند كه در تدجيه و تضهين ددد ،بوه ويش شوا د و دييلوي متنيوي ني وت
دیدیس معتقد است كه نظریة پلنتينگا در باب تدجيه و تضهين باور بوه دودا ،ور ننود
عهدماً بر ان تجربة دیني به شهار نيامده ،اما واقعاً ننوين اسوت ایون مقايوه ،بوا بررسوي
جدانب گدناگدن دیدگاه پلنتينگا ،ميكدشد با به دست دادن صدرتبندی پيشنهادی برای
بر ان تجربة دیني بر اساس دیدگاه پلنتينگا ،دشداری ای ادعای دیودیس را نشوان د ود
ايبته اج آنچه پلنتينگا دربارة حسّ دداشنادتي مطرح كرده ،ميتدان در بحث تجربة دینوي
بهره برد و اج آن برای تبيين وقدع دستهای اج این تجربه وا سودد بورد اج نظور او ،وقودع
جمينه ای مناسب ،به فعاييّت حسّ دداشنادتي ميانجامد ،كه وقدع تجربة باورسواج را بوه
هراه دارد و آن ،باور به گزارهای مربدط به ددا را نتيجه ميد د
واژگان کليدي

بر ان تجربة دیني ،باور ای پایه ،حسّ دداشنادتي ،تجربة باورساج ،پلنتينگا ،دیدیس
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مقدمه

فيل دفان و اندیشهندا ِن دداباور و و غايب ًا م يحي و غرب ،در برابر مدج ايحا ِد برداسوته اج شوياكيت حواكر بور فضوای
معرفتشناسي معاصر ميكدشند را ي برای تدجيه و تضهين بارو وای دینوي و در ر س آن ،بواور بوه دودا بيابنود ایون
دانشهندان غايباً اج بر ان یا برا ينِ دالن بر وجدد ددا دفاع ميكنند و به نقد ای وارد شده بور آن پاسوخ مويگدینود و یوا
تقریری ندین اج آن بر ان ارائه ميكنند اج جهله برا يني كه به تناسب فضای فر نگي غرب ،امروجه سخت مودرد تدجوه
فيل دفان دین ميباشد ،بر ان تجربة دیني با تقریر ا و روایت ای گدناگدن آن است
در این ميان ،ك اني نيز تند كه باور به ددا را اج اساس باوری دددبنياد تلقني ميكنند كه بينياج اج ر گدنوه دييوو و

بر ان است؛ به دددی ددد تدجيه و تضهين دارد و اج اینرو ،باوری واقعواً پایوه بوه شوهار مويرود  iمويتودان گفوت كوه
مهرترین نظریهپرداج در این جمينه ،آيدین پلنتينگا ( ،)0390فيل دف دین و معرفتشناس برج تةآمریيایي است

دیدیس بر آن است كه بيان پلنتينگا در باب تدجيه و تضهين باور به ددا « ،ر نند عهدماً بر وان تجربوة دینوي بوه
شهار نيامده ،واقعاً ننين است؛ جیرا [در بيان او] باور به ددا تنها به این دييوو واقعواً پایوه شوهرده مويشودد كوه تدسو
تجربهای و تجربة دیني و پدید آمده كه دييلي بر تدّ ر بددنش وجدد ندارد» ( )Davis, 1989, p.87ويي آیا ميتدان نظریوة
پلنتي نگا در باب پایه بددن باور به ددا را در جمرة برا ين تجربة دیني به شهار آورد؟ اگر آری ،به نه بيان و نگدنوه؟ در
این مقايه ميكدشير با شرح نظریة پلنتينگا و نقد و بررسي دیدگاه دیدیس ،پاسخ این پرسش را به دست آوریر
 .1صورتبندي برهان تجربه ديني بر اساس ديدگاه پلنتينگا

مدعای دیدیس آن است كه باور ایي اج قبيو «این گو را ددا آفریده است» یا «این جهان بوزر و پيچيوده را دودا آفریوده
است» ،كه به نگام تأمّو در یك گو یا نگری تن به جهان بيكران ،تهایو به آن ا در ما پدید ميآید ،ددد مبتني بر تجربهای
دیني تند به دیگر سخن ،علنتِ (و نه دييوِ) پيدایش تهایو به ننين باور ایي به نگام تأمو در یك گو یوا نگری وتن بوه
این جهان بزر

و پيچيده ،ندعي تجربة دیني است كه در این تأمو و نظاره پدید ميآید اما این تجربه ،كدام یك اج انوداع و

اق ام تجربة دیني است؟ اگر بخدا ير اج طرف دیدیس به این پرسوش پاسوخ د وير ،بایود بگودیير تجربوهای دینوي اج نودع
تف يری است ( )Davis, 1989, p.33-35و اگر انداع گدناگدن تف ير را در نظر بگيریر ،باید بگودیير كوه توا حودودی اج نودع
تف ير متنحد شده (ادغام شده) است؛ یعني تف يری كه ما ناآگا انه ،برای تبدیو داده ای حداس بوه تجربوه وایي قابوو فهور
صدرت ميد ير ()Davis, 1989, p.27
بنابراین باجساجی بيان پلنتينگا در مدرد پایه بددن باور به ددا ،بر اساس ساجماند ي دیدیس و انودراج آن در موهن
برا ين تجربة دیني بر وجدد ددا ،به این صدرت ددا د بدد:
 )0ب ياری اج مردم ،در ب ياری اج مدارد به نگام مشا دة رویداد ا و پدیده ا ،آن ا را فعو دداونود مويیابنود (تجربوة
ii
دینيِ تف يری)
 )0در اثر این تجربه ،تهایلي طبيعي به این باور كه «ددا آن ا را آفریده است» در ایشان پدید ميآید
 )9باور ایي اج این قبيو كه م تند به تهایلي طبيعي تند ،باوری پایه به شهار ميروند
 )4باور ای پایه دارای اعتبار اوييه و در نگاه نخ تاند
 )5تاكندن يش دييو قانعكنندهای بر بطالن باور به وجدد ددا و اینكه این پدیده ا آفریدة او ني تند ،اقامه نشده است
 )6بنابراین اعتبار اويية باور به اینكه «ددایي وجدد دارد و این پدیده ا را آفریده است» محفدظ و م تقر ددا د ماند
این تدجيهي است كه ميتدان اج طرف دیدیس ،برای اندراج نظریة پلنتينگا در مهن برا ين تجربة دیني بيان كرد
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اما این روایت دايي اج مناقشه ني ت؛ جیرا مطلب نخ ت را نهيتدان تجربة تف يری ،آن گدنه كه دیودیس تعریو
كرده است ،به شهار آورد؛ ندن تجربة دیني تف يری اج نظر دیدیس عبارت است اج« :تجربهای كه دیني بددن آن ،نوه بوه
جهت ویژگي ای غير عادی ددد تجربه؛ بليه به این جهت است كه صاحب تجربه ،در پرتود یوك نوارندب تف ويری
دیني كه اج پيش در ادتيار دارد به آن تجربه مينگرد» ( ،)Davis, 1989, p.33در حايي كه پلنتينگا مدعي اسوت ب وياری اج
مردم ،وقتي فارغ اج ر گدنه ذ نيت پيشين و به صرافت طبع به یك گو مينگرند و در آن تأمّو مويكننود ،آن را آفریودة
ددا ميبينند و هين جمينة اعتقاد آن ا به وجدد ددا ميشدد؛ نه آنكه اج پيش ،وجدد دودا و دوايب بوددن او و مخلود
بددن پدیده ای پيرامدن ددد را پذیرفته باشند و سپس این باور ا ،جمينهساج این تف ير داصّ اج رویداد حامر شدند:
« وقتي در گُلي تأمو ميكنير یا به آسهان پرستاره مينگریر یا به جهان بيكران مياندیشير ،در ما تهایلي ت كوه
قضایایي اج این دست را باور كنير« :این گو را ددا آفریده است» یا «این جهان بويكوران و پيچيوده را دودا آفریوده
است» ،در نتيجة دداندن كتاب مقدس ،شاید تحت تأثير این اح اس عهيب قرار بگيوریر كوه دودا بوا موا سوخن
ميگدید پس اج ارتياب كاری كه ميدانر بيارجش ،یا دطا ،یا رذیالنه است ،نه ب ا اح اس گناه در پيشگاه دودا
كنر ،و این باور را پيدا كنر كه ددا آنچه را مرتيب شدهام نهوي پ وندد در نتيجوة اعتوراف بوه گنواه و تدبوه ،شواید
اح اس بخشددگي كنر ،در حايي كه بر این اعتقادم كه :ددا مرا برای آنچه انجام دادهام ميبخشد ك ي كه در دطور
بزرگي قرار گرفته شاید به سدی ددا انابه كند و اج او بخدا د كه او را در اموان دارد و یواری رسواند؛ و ايبتوه ننوين
ك ي در آن نگام باور دارد كه ددا در واقع ميتداند بشندد و اگر صالح بداند او را یاری كند وقتي جندگي شويرین
و رمایتبخش است ،شاید اح اس دددجدش قدرشناسي در درون روح فدران كند؛ در ننين شرایطي ،شاید فورد
پروردگار را بر ديرددا ياش سپاس و شير گدید ،و ايبته هراه با آن اعتقواد دارد كوه در واقوع ،پروردگوار را بایود
سپاس گفت و شير گزارد » ()Plantinga, 1983, p.80
اما نيتة اساسيتر آن است كه پلنتينگا ،وقتي در آثار بعدیاش (كه ايبته پس اج تأيي كتواب دیودیس منتشور شوده اسوت)
ادتالف نظر ددد را با آي تدن نشان ميد د ،در پاسخ به این پرسش كه آیا ميتدانير در اینجا اصطالح تجربة دیني را بوه كوار
بریر و بگدیير این ندع معرفت به ددا ،اج تجربة دیني به دست آمده است؟ یعني بگدیير تضهين  i i iآن اج راه تجربه بوه دسوت
ميآید؟ ميگدید :تعری و تف ير ای صدرت گرفته اج تجربة دیني ،به قدری گدناگدن است كه بهتر اسوت اصوالً كواربرد ایون
واژه را تحریر كنير (مبيني ،0900 ،ص)53
 .1-1شرح نظرية پلنتينگا در باب پايه بودن باور به خدا

برای روشنتر شدن بحث ،بهتر است دیدگاه پلنتينگا بيشتر تدميح داده شدد پلنتينگا معتقد اسوت توالش وای صودرت
گرفته برای دفاع اج عقالنيّت و تضهين باور ای دیني ،و در ر س آن باور به دداوند ،مدفب نبددهاند اج این رو ميكدشود
با ارائة ايگدیي بر اساس ادعایي مشترك اج تدماس آكدیناس و جان كايدین ،نخ تين گوام را بورای نشوان دادن تدجيوه و
تضهين باور ای دیني بردارد
به گفتة پلنتينگا ،آكدیناس و كايدین ،ر دو اتفا نظر داشتهاند كه ندعي معرفت طبيعي به ددا اميان دارد كوايدین ،در
ب و تدسعة این دیدگاه ادعا ميكند كه در ان ان ،ندعي گرایش طبيعي وجدد دارد كوه در بردوي شورای و مدقعيوت وا،
باور ایي دربارة ددا در ما ایجاد ميكند بنابراین قده یا ميانيزم شنادتي ویژهای در ما وجدد دارد كه در ومعيت ای ب ويار
جیادی ،سبب شيوگيری باور ای دیني در ما ميشدد كايدین ،این قده را «حسّ دداشنادتي» i vمينامد ما ،هانگدنوه كوه
باور ای مربدط به ادراك ح ّي و حافظه را در ددد ميیابير ،بدون آنكه آگا انه آن ا را برگزینير ،باور ای مربدط به دودا
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را نيز در شرایطي ویژه در ددد ميیابير ،بدون آنكه برای داشتن این باور ا تصهير بگيوریر و در پوي ك وب آن وا باشوير
آگا ي اج ددا ندعي آگا ي طبيعي و فراگير است كه نهيتدان بهراحتي آن را اج بين برد یا اج آن نشرپدشوي كورد پلنتينگوا
ميگدید :ناكامي تالش ای  08ساية مارك ي ت ا برای ریشهكن كردن دین در شدروی سابب ،شا دی بر این مدّعاست
بر اساس طرح آكدیناس و كايدین ،معرفت طبيعي به ددا اج راه استدالل و استنتاج به دست نهيآید؛ بليوه بوه شويدهای
م تقير و بيواسطه پدید ميآید این گدنه ني ت كه ما با مشا دة عظهت طبيعت ،جیبایي وای آفورینش یوك گوو و شويده
كده ا و به سرعت استدالل ایي ترتيب د ير و مثالً بگدیير :ندن طبيعت ديلي بوزر و شويدهمنود اسوت ،پوس بایود
ددای دانا و قدرتهندی وجدد داشته باشد ننين استدالل ایي ،به نظور پلنتينگوا معتبور ني وتند بليوه بایود گفوت كوه ایون
ومعيت ای داص ،در حقيقت به طدر م تقير علت ایجاد باور ای دداشنادتي (و نه دييو آن) در موا وتند وقتوي كوه
شخص مرتيب اشتباه ميشدد و ددد را دطاكار ميبيند ،حس دداشنادتي وی فعّال ميشدد و ایون بواور را در فورد پدیود
ميآورد كه ددا اج من دشندد ني ت ،بيآنيه دطاكاری ددد را قرینهای برای وجدد ددا یا دشنددی او قرار داده باشود اج
این يحاظ ،حسّ دداشنادتي شبيه است به ادراك ای مربدط به امدر ح ي و حافظه
اج نظر پلنتينگا ،باور به ددا دستكر به دو معنا واقعاً پایه است:
 )0ما در پذیرش این باور به صدرت باوری پایه مدجّه تير ،یعني يش وظيفة معرفتي را جیر پا نگذاشوتهایور (بور دوالف
قرینهگرایان كه معتقدند باور به ددا ،باید بر اساس شا د و دييو باشد و پذیرش آن به شيدة پایه نامدجّه اسوت؛ بودین معنوا
كه تخطني اج وظيفة معرفتشنادتي مح دب ميشدد) شخص پس اج مالحظه و بررسي شبهات وارد شده بر دوداباوری اج
سدی ك اني مانند فروید و ماركس ،هچنان ميتداند این امر را روشن بيابد كه ك ي به نوام دودا در عواير وتي وجودد
دارد آیا در این حال ميتدان گفت كه این شخص ،وظای معرفتي ددد را به درستي انجام نوداده اسوت؟ اج نظور پلنتينگوا،
قدل به نامدجّه بددن این باور ،بيدييو و تحينرآميز است
 )0اگر ك ي گزارة «ددا وجدد دارد» را به شيدة پایه باور كند ،این گوزاره دارای تضوهين اسوت؛ هوانگدنوه كوه باور وای
مربدط به ادراك ح ي ،حافظه و بردي باور ای پيشين ننيناند اج نظر پلنتينگا ،بيشتر باور ای ما اینگدنهاند و تنها بخوش
ن بتاً كدنيي اج آن ا بر پایة باور ای دیگر پذیرفته شده و اج این طریب واجد تضهين ميشدند بواور بوه وجودد دودا ،بور
اساس طرح آكدیناس و كايدین ،به واسطة حس دداشنادتي فرد پدید ميآید ،این حسّ ،یك قده یا ميانيزم یا نيوروی تدييود
باور است كه در ومع مناسب ،باوری را در فرد ایجاد ميكند كه ابتنای قرینهای بر باور ای دیگر ندارد در این طرح ،قودای
شنادتي ما به وسيلة ددای دانا ،به دف دستیابي به باور ایي صاد دربارة دداونود طراحوي و دلوب شودهانود؛ و بورای
رسيدن به این دف ،به بهترین شيو برنامهریزی شدهاند بنابراین باور ای حاصو اج عهليورد ایون قوده ،بوه طودر معهودل
باور ایي صاد دربارة دداوند ددا ند بدد اج این رو ،این باور ا شرای تضهين را واجدند و اگور بوه انوداجة كوافي قودی
باشند ،معرفت ددا ند بدد (Plantinga, 2000, pp.170-179؛ مبيني ،0900 ،صص50-59؛ عظيهيددوت ،0905 ،صوص-938
)930
 .2-1نظرية پلنتينگا و برهان تجربة ديني

حال باجگردیر به ابتدای سخن و ارتباط مدعای پلنتينگا با بحث تجربة دیني و پاسخ این پرسش كه آیا مويتودان مودعای
پلنتينگا را در قايب بر اني اج طریب تجربة دیني بر وجدد ددا ،به صدرتي كه گذشت باجساجی كرد؟
به نظر مي رسد این امر دشدار باشد در واقع ،پلنتينگا مقدمة نخ ت اج مقدمات پنجگانة پيشگفته (اینكه ب وياری اج
مردم ،در ب ياری اج مدارد به نگام مشا دة رویداد ا و پدیده ا ،آن ا را فعو ددا ميیابند) یوا نيوزی شوبيه آن را در كوار
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نهيآورد و به جای مجهدع مقدمة ( )0و ( ،)0این مقدمه را ميآورد كه« :در شرایطي داص و مودقعيتي مناسوب ،در ب وياری
اج مردم با مشا دة پدیده ایي مانند شيده طبيعت و جیبایي گو ،تهایلي طبيعي به این باور كوه «دودا ایون وا را آفریوده اسوت»
شيو ميگيرد»
در واقع ،تأكيد پلنتينگا بيشتر بر حسّ دداشنادتي آدمي است كه اج نظر او ،قدهای برای تدييود باور وایي ویوژه دربوارة
دداوند است و ننانكه اشاره شد ،اساساً او اج به كار بردن تعبير تجربة دیني پر يز ميكند ر ننود آنچوه پلنتينگوا دربوارة
حسّ دداشنادتي بيان كرده است ،ميتداند در بحث تجربة دیني مدرد استفاده قرار گيورد و بوه عنودان تبيينوي بورای وقودع
دستهای اج تجربه ای دیني vمطرح شدد اگر بيان دیودیس را در معرنفوي تجربوة تف ويری تدسوعه د وير ،و آن را مقيود بوه
تجربه ای مبتني بر یك نارندب تف يری دینيِ اج پيش پذیرفته شوده ن واجیر (نورا كوه اج نظور پلنتينگوا ،فعاييوت حوس
دداشنادتي متدق بر پذیرش آگا انه و پيشين ننين نارندبي ني ت) ،ميتدان فعاييوت حوسّ دداشونادتي را بوه عنودان
تبييني برای وقدع پارهای اج تجربه ای تف يری ،اج دیدگاه پلنتينگا مطرح كرد
 .9-1مقايسة ديدگاه پلنتينگا با روايت آلستون از برهان تجربة ديني

گفتني است كه پلنتينگا مطايبي در مقای ة دیدگاه ددد با آي تدن بيان كرده است كه بيان كننودة دیودگاه وی در بواب بر وان
تجربة دیني به روایت آي تدن و تفاوت آن با آنچه ددد معتقد است ميباشد آي تدن معتقد است كه نودعي ادراك  viن وبت
به ددا اميان دارد كه گزارش ای فراواني حاكي اج وقدع آن برای بردي اج مؤمنان است رنند این ادراك ،تفاوت ایي بوا
ادراك ای مربدط به حداس پنجگانه دارد ،اما ميان آن دو ،يش ادتالف ندعي وجدد ندارد در واقع ،ایون دو را مويتودان دو
صن اج یك ندع ادراك به شهار آورد وجه مشترك این دو صن ادراك آن است كه در ر دو ،شيء بر ما آشيار ميشودد
و ظهدر و تجلني ميیابد؛ در حايي كه در انداع دیگر شنادت ،مثالً استدالل ،مدرِكْ ظهدر شيء را تجربه نهيكنود (آي وتدن،
 )0903آي تدن و پلنتينگا ،ر دو معتقدند كه معرفت به ددا ،تنهوا اج را ه اسوتدالل و بوا ابتنوا بور قضوایای دیگور بوه دسوت
نهيآید؛ امّا آیا اج نظر پلنتينگا ،معرفت ما به ددا اج راه ادراكي اج سنخ ادراك ح ّي به دست ميآید؟
vi i
پلنتينگا ميگدید :ما يت ادراك ح ي نندان روشن ني ت اج نظر او ،در ر ادراك ح ّي ،صودرتي ح ّوي وجودد
دارد ،ر نند این صدرت ح ّي الجم ني ت اج ندع صدرت ای حاصو اج راه حداس پنجگانه باشد؛ نرا كوه انوداع دیگوری
اج صدرت نيز یقيناً مهين است و حصر صدرت ح ي در صدر حاصو اج راه حداس پونجگانوه ،حصور عقلوي ني وت؛ اموا
آي تدن معتقد است كه ادراك ح ي ددا ،م تلزم يش گدنه صدرت ح ّي ني ت و در واقع ،تييوة او در بر وان دودد ،بور
تجربه ای عرفانيای اج دداوند است كه يش صدرت ح ّي در آن ا حضدر ندارد
ر نند پلنتينگا اصو وجدد ننين تجربه ایي را ميپذیرد؛ اما معتقد است این مودارد را نهويتودان ادراك ح وي دودا
دان ت ،مگر اینكه معنای ادراك ح ي را تدسعه د ير ،و نه ب ا مقصدد آي تدن نيز هين معنای تدسعه یافته باشود ويوي
در ر حال ،باوری كه بر اساس طرح آكدیناس و كايدین اج راه حس دداشنادتي پدیود مويآیود ،يزومواً بواوری مربودط بوه
ادراك ح ي ،حتي در معنای تدسعه یافتة آن ،ني ت تجربوه وایي كوه اج راه عهليورد حوس دداشونادتي پدیود مويآینود،
گدناگدناند گا ي فرد ظهدر ددا را به طدر م تقير تجربه ميكند (مانند مداردی كه آي تدن ذكر ميكند) و گوا ي آن را بوه
طدر غيرم تقير تجربه ميكند؛ مثالً اج راه دیدن عظهت و شيده طبيعت و گا ي اساساً ظهدر ددا را تجربه نهيكنود؛ ماننود
نگامي كه مؤمن مرتيب دطا ميشدد و اح اس ميكند كه ددا اج وی نادشندد است ايبتوه پلنتينگوا ،بيشوتر بوه دو ق ور
ادير نظر دارد بنابراین در عهليرد حس دداشنادتي ،يزوماً ادراك ح ي ددا وجدد ندارد
 .7-1تأکيد بر تجربة باورساز به جاي تجربة ديني
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ر نند پلنتينگا اج به كار بردن تعبير تجربة دیني ،به دييو تفاسير ب يار متندع آن ،پر يز مويكنود؛ اموا مويپوذیرد كوه نگوام
فعّاييت حس دداشنادتي ،هيشه ندعي تجربه وجدد دارد ،ر نند حضدر صدرت ح ّوي يزوموي نودارد گوا ي صودرت
ح ّي وجدد دارد؛ گا ي به گدنهای حضدر ددا را اح اس ميكنير و نيوزی شوبيه صودرت ح وي حضودر دارد ،اموا دقيقواً
نهيتدان گفت ني ت و گا ي اح اس بير و سپاسگزاری و دشنددی و مانند آن در كار است وجوه مشوترك ایون وا اج
نظر پلنتينگا ،ندعي دشيت  vi i iیا اح اس ميندی i xاست در هة این احدال اح اس ميشدد كه در برابر مدجددی تدانوا و
ب يار بزر قرار گرفتهایر
نيتة مهر آن است كه اج نظر پلنتينگا ،در فعاييت حسّ دداشنادتي ،وجدد يشیك اج این تجربوه وا (عقوالً) مورورت
ندارد ر نند نتدان مدردی را نشان داد كه فعاييت این حسّ بدون حضدر ندعي اج این تجربه ا باشد؛ اما نودعي اج تجربوه،
به نام تجربة باورساج ،هداره در نگام عهليرد حس دداشنادتي حامور اسوت و بوا آن مالجموت دارد تجربوة باورسواج،
تجربهای است كه ر گاه به گزارهای كه به آن باور داریر تدجه ميكنير ،وجدد دارد؛ یعني اح واس طبيعوي بوددن ،درسوت
بددن و قابو قبدل بددن این تجربه ،هداره در شيوگيری یا حفظ ر باوری حضودر دارد شواید بتودان گفوت كوه اج نظور
پلنتينگا ،فرایند تيدین باور به ددا به صدرت جیر است:
وقدع جمينهای مناسب (مانند مشا دة آسهان یا ارتياب دطا) ← فعاييت حوسّ دداشونادتي ← وقودع تجربوة باورسواج ←
باور به گزارهای مربدط به ددا (مانند« :آسهان با این عظهت را ددا آفریده است» ،یا «ددا اج من نادشندد است»)
حال آیا ميتدان گفت معرفتِ مبتني بر حس دداشنادتي ،ناشي اج تجربة دیني است؟ یعنوي معرفتوي تجربوي اسوت و
تضهين آن اج راه تجربه به دست ميآید؟ اج نظر پلنتينگا ،برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید پرسوش وای دیگوری را پاسوخ
د ير كه رب ننداني به بحث كندني ندارد؛ مثالً معنای اینكه تضهين یك باور ناشي اج تجربه (دیني یا غيور دینوي) اسوت،
ني ت؟ اج این رو ،او ترجيح ميد د كه پرسش فد را بدون پاسخ بگذارد؛ نرا كه ودف اصولي وی در ایونجوا ،تبيوين
نگدنگي عهليرد حس دداشنادتي است اگر در ارائة ننين تبييني مدفب باشير ،دیگر ا هيتي ندارد كه بدانير این عهليورد
اج راه تجربه است یا نه (Plantinga, 2000, pp.180-184؛ مبيني ،0900 ،صص)68-50
 .5-1پاسخ پلنتينگا به اشکال اوهير و مکي

با این وجدد ،پلنتينگا برای بررسي انتقاد ای مربدط به تجربة دیني ،مدقتاً فرض ميكنود كوه بور اسواس ايگودی آكدینواس و
كايدین ،تضهين باور ای دیني اج راه تجربه به دست ميآید؛ ر نند این فورض ،احتهواالً فرموي دطاسوت یيوي اج ایون
انتقاد ا كه اج سدی آنتدني او ير در «تجربوه ،تبيوين و ایهوان» ( )O’Hear, 1984و جوي ال ميوي در «معجوزة دوداباوری»
( )Mackie, 1982مطرح شده ،ننين است :ما نهيتدانير با ته ّك به تجربة دیني استداليي معتبور بورای اثبوات دودا ترتيوب
د ير؛ استداليي كه در مقدماتش ،مهن اشاره به وقدع ننين تجربه ایي ،بيان ميشدد كه وجدد ددا بهترین تبيين برای ایون
گدنه تجربه است ،و آنگاه نتيجه گرفته ميشدد كه ددا وجدد دارد ایشان ،بدون ذكر دييو ،معتقدند كه تضهين بواور دینوي،
تنها اج راه استدالل فرا ر ميشدد
پلنتينگا ،در پاسخ به این اشيال ،بر این نيته تأكيد ميكند كه يش دييلي بر این ادعوا كوه «تضوهين بواور دینوي تدسو
تجربه ،فق اج راه استدالل تأمين ميشدد» اقامه نشده است آنگاه این ادعا را بوا باور وای مربودط بوه ادراك ح وي نقو
ميكند تضهين این باور ا اج راه تجربة ح ي به دست ميآید ،بيآنكه ما بتدانير استدالل معتبری اج راه وجدد تجربة ح ي
برای درستي این باور ا ترتيب د ير ميي ،باور به وجدد ددا را هانند فرميهای علهي دان ته كه تنها در صدرتي پذیرفتوه
ميشدد كه تبيين ددبي اج مجهدعة شدا د و قرائن مدجدد ارائه د د اج نظر ميي ،دداباوری و طبيعوتگرایوي ،دو فرموية
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رقيب برای تبيين مجهدعهای اج شدا د و قرائناند و تضهين دداباوری ،واب ته به عرمة تبييني ددب یا دسوتكور بهتور اج
این مجهدعه است؛ در حايي كه اج نظر پلنتينگا ،تشبيه دداباوری به ندعي فرميه و علر مقدماتي اج اسواس نادرسوت اسوت
آنگاه كه حس دداشنادتي فعال ميشدد و تجربه ایي پدید ميآید ،این گدنه ني ت كه صاحب تجربه به سورعت اسوتداليي
ب اجد و وجدد ددا را اج آن استنتاج كند تجربه ا و باور ایي كه اج راه عهليرد این حسّ پدید ميآینود ،اقتضوا ایي xبورای
باور دیني تند و نه مقدمه ایي  xiبرای استدالل به سدد آن
مدرد نق دیگری كه پلنتينگا مطرح ميكند ،باور ای مربدط به حافظه است ننين ني ت كه باور ا دربوارة م وهلهای

كه در گذشته اتفا افتاده ،دقيقاً شبيه فرميهای علهي باشند كه ميددا د پدیداری را كوه اینوك در ذ ون موا حضودر دارد،
تبيين كند؛ و رگاه تبيين بهتری مطرح شدد كه دیگر ردداد گذشوته را فورض نگيورد ،آنگواه باور وای معهودل موا دربوارة
رویداد ای گذشته فاقد تضهين باشند ما رگز ننين برداشتي دربارة باور ای مربدط به گذشوته نوداریر و اج ایون رو ،ور
كس ،حتي كددكاني كه عالقهای به تبيين امدر ندارند ،باور ای مربدط به حافظه را به راحتي ميپذیرد
به اعتقاد پلنتينگا ،پذیرش باور ای دیني ،درست مانند پذیرش باور ای مربدط به حافظه یا مربدط به ادراك ح ي ،بور
اساس يش تبييني ني ت كامالً مهين است كه باور دیني دارای تضهين باشد ،بيآنكه آن را فرميهای تلقي كنير كه تبيينوي
ددب اج بردي داده ا به عهو ميآورد اگر باور دیني درست باشد ،كامالً مهين است كه فراینودی معرفتوي بوه نوام حوسّ
دداشنادتي وجدد داشته باشد كه باور ای به دست آمده اج آن ،شرای الجم و كافي تضهين را داشته باشند؛ به این صودرت
كه قدة شنادتي یاد شده ،برای رسيدن به حقيقت ،به گدنهای مدفب طراحي شوده و در محوي مناسوب معرفتوي دودد قورار
داشته باشد و درست كار كند این امر در مدرد حس دداشنادتي كامالً مهيون اسوت و مشويلي فل وفي را در پوي نودارد
بنابراین تضهين باور دیني ،واب ته به وجدد استدالل اج راه تجربه ني ت نرا باید تصدر كنير كه اگر ددا ميددا د ما را بوه
شنادت دددش تدانا كند ،يزوماً باید كاری كند كه موا بتودانير اج راه تجربوه وای بوه دسوت آموده اج فراینود ای شونادتي،
استداليي برای درستي باور ای به دست آمده ترتيب د ير؟ این ادعا ،ر بيدييو است و ر نادرست؛ نرا كه ما ایون را در
مدرد منابع دیگر معرفت مانند ادراك ح ّي ،حافظه و شهدد پيشين نهيگدیير
صص06-04؛ عظيهيددت ،0905 ،صص)454-450

(2000, pp.326-331

Plantinga,؛ مبيني،0900 ،

 .6-1پاسخ پلنتينگا به اشکال گيل

انتقاد دیگر ،اشيايي است كه ریچارد گيو در كتاب «دربارة ما يّوت و وجودد دودا» ( ،)Gale, 1991بور دیودگاه آي وتدن،
گاتينگ ،سدیين برن و وین رایت دربارة تجربة دیني مطرح كرده است پلنتينگا ،ر نند این اشيال را م وتقيهاً نواظر بوه
دیدگاه ددد نهيداند ،آن را مطرح و به آن پاسخ ميگدید اشيال گيو ،اج دو مقدمة جیر تشييو ميشدد:
 )0یگانه آگا ي تجربي قابو تصدّر به دداوند ،آگا ي ادراكي  xi iاست
 )0ما نهيتدانير آگا ي ادراكي به دداوند پيدا كنير
در نتيجه ،ما نهيتدانير اج راه تجربه به دداوند معرفت بيابير
ننانكه پيش اج این اشاره شد ،ك اني مانند آي تدن ،تجربة دیني را تجربهای اج ندع تجربه ای ح وي دان وتهانود و
هان ویژگي شنادتيِ  xi i iآن را برای تجربة دیني نيز قائواند اما به اعتقاد گيو ،ما نهيتدانير آگا ي ادراكي به دودا پيودا
كنير و یگانه آگا ي تجربيِ متصدّر به ددا ،هين ندع آگا ي است
پلنتينگا ،در پاسخ به این انتقاد ميگدید:
اوّالً :من معرفت حاصو اج حس دداشنادتي را معرفتي اج راه تجربه نهيدانر
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ثانياً :فرماً این معرفت را برآمده اج تجربه بدانير ،مقدمة نخ تِ اشيال گيو را نهيپذیریر ،و مويگودیير :ایون آگوا ي در عوين
حال كه تجربي است ،ميتداند اج ندع آگا ي ادراكي نباشد برای مثال ،فردی ناگهان متدجه ميشدد كه كواری ب ويار بود انجوام
داده است و این باور در وی پدید ميآید كه ددا اج او نادشندد است در اینجا ،ر معرفت به ددا ت و ر تجربه نقشوي
مهر ایفا ميكند؛ در حايي كه تجربهای اج ندع ادراك ح ّي در كار ني ت تجربهای كه هراه عهليرد حس دداشونادتي اسوت،
تجربة باورساج و ندعي اح اس گناه است و باوری ر كه اج این راه تدييد ميشدد ،باوری مربدط به ادراك ح ّي ني ت
ثايثاً :فرماً كه معرفت حاصو اج حس دداشنادتي را معرفتي ادراكي بدانير ،مقدمة دوم اشيال گيو را نهيپذیریر و حصودل
آگا ي ادراكي به دداوند را مهين ميدانير گيو معتقد است كه ادراك ح ي ،تنها به اشويای جموانمنود و ميوانمنود تعلوب
ميگيرد؛ جیرا ادراك ح يِ واقعنها متعلقي دارد كه به نگامي كه تجربه نهويشودد (مودرك ني وت) یوا جمواني كوه متعلوب
ادراكات ح ّي متعددی قرار ميگيرد ،وجدد دارد ،و این نحده وجدد داشتن م تلزم آن اسوت كوه شويء و مودرِك ،ور دو
جماني و مياني باشند؛ در حايي كه دداوند حقيقتي فد جمان و ميان است و نهيتداند در جمان و مياني كه مودرِك نيوز در
آن وجدد دارد ،مدجدد باشد برای مثال ،اگر ما بخدا ير بارش برف را بنگریر ،باید در جمان و ميان ویژهای باشير؛ نرا كوه
بارش برف در جمان و ميان داصي روی ميد د دداوند در هة جمان ا و ميان ا حامر اسوت و اج ایون رو ،نهويتودان
گفت كه او در جماني داص و مياني داص و نه در غير آن ،ادراك ميشدد بنابراین او اصالً ادراك نهيشدد
پلنتينگا در پاسخ ميگدید :در مدرد اشيای مادی نيز این اميان ت كه ما در جمان و ميان مقتضيِ ادراك قورار داشوته
باشير و در عين حال نتدانير شيء مدرد نظر را ادراك كنير ما در جایي تير كه برف ميبارد ويي نه ب ا دوداب باشوير،
یا نشر ددد را ب ته باشير و در نتيجه ،نتدانير بارش برف را مشا ده كنير دداوند نيز ر نند در هة جمان ا و ميوان وا
حامر است ،اما مهين است به سبب وجدد مانعي در ما ،متعلَّب ادراك واقع نشدد پس دداوند نيوز در عوين حضودرش در
هة جمان ا و ميان ا ،مهين است تنها در بردي اج جمان ا و ميان ا متعلنب ادراك ما قرار گيرد
افزون بر این ،مهين است يش مانعي در ما وجدد ندشته باشد و در عين حال ،دداوند دددش را بوه عللوي بور موا
آشيار نيند؛ جیرا ارادة او در برقراری رابطة ادراكي من با او ددايت دارد و اج این رو ،او ميتداند گا ي غایوب و گوا ي
حامر باشد
به نظر پلنتينگا ،این گدنه استدالل ا اصالً نشان نهيد ند كه ادراك دداوند نامهين است؛ یوا تجربوة دینوي ،تجربوهای
شنادتي ني ت؛ و یا معرفت به ددا اج راه حس دداشنادتي اميان ندارد ،و در عين حال تأكيد مويكنود كوه در دیودگاه او،
باور به ددا و كه اج راه حس دداشنادتي حاصو ميشدد و يزوماً باوری ادراكي ني ت و حتي نهيتدان گفوت كوه تضوهين
این باور ،اج راه تجربه تأمين ميشودد (Plantinga, 2000, pp.335-342؛ مبينوي ،0900 ،صوص00-06؛ عظيهويددوت،0905 ،
صص)453-454
 .2اشکالهاي ديويس بر برهان پلنتينگا

دیدیس معتقد است:
«بر ان اج طریب باور ای پایه ،بصيرتي بنيادین را به نهایش ميگذارد یعني این بصيرت كوه دعواوی تجربوي را
باید تا جماني كه گنا شان ثابت شدد ،بيگناه تلقني كرد » ()Davis, 1989, p.91
اما در عين حال معتقد است كه این بر ان ،اج كاستي ایي رنج ميبرد ،اج جهله:
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0و پلنتينگا به گدنهای سخن ميگدید كه گدیا تنها تهایو دیني به باور كردن ،هان تهایوِ باور بوه دودای م ويحيت
است؛ و اگر این تهایو سركدب شده باشد ،شخص به نحد دددكار یك ملحد ددا د بدد آیا داددا وان دیگور ادیوان،
هگي مبتال به تهایو به باورِ سركدب شده و یا غير قابو اعتهادند ،و بنابراین مبتال به گناه ميباشند؟!
0و او ،ميان تجربه ایي كه در آن ا نحدهای اج حضدر ددا (یا روحايقدس و مانند آن) اح اس ميشدد و تجربوه وایي
كه صاحب تجربه ،صرفاً «تهایلي طبيعي» دارد كه باور كند آن تجربه ا را دداوند پدید آورده یا بوا فورض وجودد دودا ،بوه
بهترین وجه ميتدان آن ا را تبيين كرد (تجربه ای دینيِ تف يری) ،تهایز نهيگوذارد اج جهوت دييوو بوددن ،ق ور نخ وت
ب يار مهرتر اج ق ر ادير است ،و نباید با آن درآميخته شدد
9و شرحي كه مبتني باشد بر مفهدم تهایو طبيعي به باورِ امدر عامي اج قبيو «تجربه ای ح ّي ما» و «حافظوه وای موا»،
بيش اج حدّ سادهانگارانه است شاید در دوران كددكي ،ما تهایو ایي به باورِ ننين امدری به نحدی عام داشته باشير؛ اما بوه
تدریج ،ر ميآمدجیر كه در شرایطي داص نباید به تهایو ای ددد اعتهاد كنير و ور مويآمودجیر كوه آن وا ،هيشوه در
شرای داص دیگری تأیيد ميشدند این تهایو ا به تدریج «كنترل و تعدیو» و «بوا دقنوت بيشوتری» شورح داده مويشودند؛
مهين است تهایلي ،در شرایطي داص ،یكسره اج بين رود این تصدّر كه تهایو باید قابو اعتهاد دان وته شودد مگور آنكوه
بدانير غير قابو اعتهاد است ،تدميحش ب يار دشدار است؛ با نه درجهای اج دقت باید ویژگي ای تهایوو مشوخص شودد؟
معلدم است كه هة تهایو ای باور ،در ب ياری اج شرای غير قابو اعتهادند اگر ما بگدیير كه این تهایوو مودرد بحوث ،در
«شرای تدجيهبخشي» قابو اعتهاد است ،در این صدرت ،آن شرای باید شرح داده شدند؛ در حايي كه پلنتينگا ننوين نيورده
است اگر هة تهایو ا ،واقعاً تهایو به باور داشتن نيز ای مشخصي اج قبيو «این گو را ددا آفریده اسوت» و «آن شوخص
دشندد است» باشند ،آنگاه بيان این شرای ا هيت بيشتری ددا د یافت اما در این صدرت ،سورانجام شوخص بوه جهواني
ميرسد كه آكنده اج تهایو ای داص به باور داشتن است
4و بر ان پلنتينگا تالشي برای قانع كردن ملحدان یا ال ادریان به اینكه دوداباوری اموری ب ويار محتهوو اسوت ،نبودد؛
دف او صرفاً این بدد كه نشان د د ك ي كه نهيتداند تدجيهي برای باور ای دینياش فورا ر آورد ،مويتدانود ،بوا وجودد
نداشتن تدجّه ،در اعتقاد ورجیدن به آن باور ا عاقو xi vباشد؛ بوه معنوای موعي ِ «غيور فاقود عقوو»  xvنشوان دادن ایونكوه
باور ای دیني ،به معنای حدّاكثری كلهه معقدل تند؛ یعني دييو واقعاً معتبری برای باور به آن وا وجودد دارد ،بوه بر واني
پيچيدهتر و جامعتر نياج دارد در ننين بر اني ،دددِ تجربه ای دیني اصايتاً باید دييو باور ای دیني به شهار آیند ،نوه آنكوه
صرفاً تلنگر و آغاجگری برای «تهایو به باور» و كه اج پيش قابو اعتهاد قلهداد شده اسوت و مح ودب شودند ( Davis, 1989,
)pp.90- 91
 .1-2بررسي اشکالهاي ديويس

دربارة اشيال دوم دیدیس نند مالحظه وجدد دارد:
0و در اینجا سه ندع تجربه را باید اج ر تفييك كرد :اي ) اح اس حضدر دداوند بودون ويش صودرت ح ّوي یوا
شبهح ي (مدردی كه آي تدن بر آن تأكيد دارد و اج آن ،به تجربة عرفاني یا تجربة ددا یاد ميكند و برای اثبات دودا ،بوه آن
ته ّك ميجدید)؛ ب) تجربهای كه فرد در آن صرفاً تهایلي طبيعي دارد برای باور به ایونكوه متعلنوب آن تجربوه را دداونود
پدید آورده است ،مانند وقتي كه به گو مينگرد و تهایو دارد باور كند كه آن گو را ددا آفریده است؛ ج) تجربوه وایي كوه
با وجدد ددا ،به بهترین وجه ميتدان آن ا را تبيين كرد بيان دیدیس دربارة ق ر ب دقيب ني ت ،و او ق ور دوم و سودم را
در كنار ر نهاده و آن ا را یك ق ر به شهار آورده است
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0و دیدیس ،ق ر دوم و سدم را هان تجربة تف يری دان ته است؛ در حايي كه ق ر دوم را نهيتدان تجربة تف ويری و
بنا بر تعری دیدیس اج این تجربه ا و به شهار آورد؛ نرا كه این تهایو ،يزوماً بر اعتقاد ا و باور ای پيشين صاحب تجربوه
مبتني ني ت
9و دیدیس گهان كرده است كه پلنتينگا ،به ر سه ق ر اج تجربه ای پيشگفته و بيآنكوه آن وا را اج یيودیگر متهوایز
كند و نظر داشته است؛ در حايي كه آنچه در درجة نخ ت مدرد تدجه پلنتينگاست ،هان ق ر دوم اسوت ق ور سودم ،بوه
دييو مبتني بددن بر باور به وجدد ددا ،نهيتداند مبنایي برای باور به ددا ،آنگدنه كه مودرد نظور پلنتينگاسوت ،قورار گيورد
ق ر نخ ت نيز به گرو ي داصّ اج مؤمنان ادتصاص دارد كه ر نند ب يارند ،درصد اندكي اج مجهدع مؤمنان را تشوييو
ميد ند؛ در حايي كه پلنتينگا در پي نشان دادن آن است كه در تكتك مؤمنان ،تجربه ایي (یا تهایلي بوه بواور) وجودد دارد
كه مبنای اعتقاد آن ا به دداوند است
به نظر نگارنده ،مالحظات اساسيتری را ميتدان در نقد دیدگاه پلنتينگوا مطورح كورد كوه پوارهای اج آن وا ،بوه مبواني
معرفتشنادتي او مربدط ميشدند ننانكه اشاره شد ،نقطة عزیهت پلنتينگا در طرح نظریة پایه بددن باور بوه دودا آن بودد
كه اج نظر وی ،هة برا ين اقامه شده بر اثبات و یا نفي وجدد دودا مخودوش اسوت؛ در حوايي كوه در ایون بواره ،بورا ين
م تحيهي وجدد دارد كه فيل دفان م لهان آن ا را تقریر كرده و به اشيال ای وارد بر آن نيز پاسخ گفتهاند
پلنتينگا معتقد است كه وجدد دداوند اج این نظر ،هانند وجدد اذ ان دیگر است ،كه با وجدد فقدان دييو بر اثبوات
آن ،ما به روشني آن را ميپذیریر به اعتقاد او ،هان گدنه كه باور به وجدد اذ ان دیگر بدون اتيوا بوه ويش اسوتدالل و
بر اني ،اعتقادی معقدل و مدجّه است ،باور به وجدد دداوند نيز ننين است
اما به نظر ميرسد كه در اینجا ،باید ميان دو امر تفييك كرد :یيي اینكه آیا اساساً در این گدنه اج مدارد ،اسوتداليي
صدرت ميگيرد یا نه؛ و دیگر اینكه آن استدالل ،در صدرت وجدد ،ني ت؟
آدمي معهدالً به صدرتي سریع و شاید نادددآگاه ،استدالل ایي را شيو ميد د و بر پایوة آن وا ،باور وایي را ك وب
ميكند كامالً قابو تصدّر است كه ما با استناد به رفتار ای ظا ری دیگوران و اج راه نودعي تشوبيه و هانندسواجی بوا رابطوة
رفتار ا و حايت ای رواني دددمان ،استداليي را ترتيب د ير و اج این راه به حاالت دروني آن ا پوي ببوریر موثالً مشوا ده
ميكنير كه دشنگ با صدای بلند فریاد ميجند و ايفاظ ناشای تي بر جبان جاری ميكند ندن سابقه این رفتوار را بوه نگوام
عصباني شدن در ددد دیدهایر ،پي ميبریر كه او اینك عصباني شده است در مدرد اصو وجدد اذ ان و نفودس دیگور نيوز
ننين استدالل ایي ميتداند در ميان باشد
اما به نظر ميرسد كه پلنتينگا ،به این گدنه استدالل ای ناآگا انه (ارتياجی) ارجي نهينهد اج نظر او ،این باور وای موا
علنت و جمينه  xviدارند و نه دييو در پاسخ ميگدیير كه فقدان استدالل آگا انه در این مدارد ،اثبات نهيكند كه استدالل ،ور
نند به نحد ارتياجی ،نقشي در تيدین این قبيو باور ا ندارد داستان ما ،داستان ك ي است كه پوس اج گذرانودن دوره وای
آمدجشي و مهارت یافتن در رانندگي ،اتدمبيو را به راحتي و بدون فير و تأمو دایت ميكند؛ در حوايي كوه هوين فورد در
ابتدا ،در یك یك حركات درنگ ميكرد و دستدرايعهو ای فرا گرفته را به یاد ميآورد و با كندی و به دشوداری و در عوين
حال ناشيانه رانندگي ميكرد
ميان باور ای ما تفاوت وجدد دارد )0( :اجتهاع نقيضين محال است؛ ( )0دشنگ در برابر من قرار دارد؛ ( )9دشونگ
عصباني است باور ( )0را صرفاً با تصدر اجزایش تصدیب ميكنر ،بر دالف دو باور دیگر باور ( )0نياج به مشوا دة ح وي
دارد و دیگر يش؛ اما باور ( )9این گدنه ني ت ،و یي ان انگاشتن آن با باور ( )0و یا ( )0دطاست گفته نشدد كه اگر بواور
( )9مبتني بر استدالل باشد ،شخص باید بتداند آن استدالل را بيان كند ،در حايي كه ننوين ني وت یوا دسوتكور در بردوي
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مدارد ننين ني ت؛ جیرا در پاسخ ميگدیير :ننين مالجمهای را نهيپذیریر این گدنه ني ت كه ر نه بوه نحود ناپيودا و بوه
صدرت ارتياجی در ذ ن و مهير ما ميگذرد ،به راحتي بتداند به نحد آشيار و تفصويلي و آگا انوه در ذ ون و موهير موا
حضدر یابد به تعبيری ،ساحت شيار و كامالً آگاه وجدد ما ،بخش كدنيي اج ساحت نفس و روان ما را تشييو مويد ود
حركات ذ ن ما ب ان حركت يب و دندان و به نگام سخن گفتن است هان گدنوه كوه بوه نگوام سوخن گفوتن ،هوة
حركات پيچيدة مدرد نياج با آگا ي اجهايي و بدون آگا ي تفصيلي صدرت ميگيورد ،ذ ون نيوز حركوات فوراوان فيوری و
استداليي را با آگا ي اجهايي و بدون آگا ي تفصيلي صدرت ميد د؛ و هان گدنه كه در تيلنر ،اگر فرد بخدا د بوا آگوا ي
تفصيلي حركات د انش را دایت كند ،به يينت افتاده و اج سخن گفتن باج ميماند ،در حركات ذ ن نيز نه ب ا فرد نتدانود
استدالل ایي را كه به طدر طبيعي و به نحد ارتياجی انجام ميد د ،به تفصويو بيوان كنود حاصوو آنكوه تدانوایي بور بيوان
استدالل نيزی است و اصو حضدر استدالل در ذ ن نيزی دیگر؛ و نهيتدان فقدان اويي را دييو بر نبدد دومي دان ت
اشيال اصلي پلنتينگا بر مبناگرایي سنتي  xvi iاج هين جا نشأت ميگيرد به نظر او ،دو اشيال بر مبناگرایي سونتي وارد
است )0 :ددد ارجاعي آن؛  )0وجدد مدارد نقضي اج قبيو باور به اذ ان دیگر ،باور ای حافظه و اما اشيال نخ وت ،در
واقع به اشيال دوم باج ميگردد؛ جیرا به نظر پلنتينگا ،مبناگرایان سنتي به دييو وجدد مدارد نق فراوان است كه نهويتداننود
دييو استقرایي ددبي به سدد نظریة ددد فرا ر كنند اج نظر او ،باور ایي وجدد دارد كه یقيناً معتبر و واقعاً پایهاند ،در حوايي
كه بر اساس مبناگرایي سنتي فاقد اعتبار معرفتي ميباشند بنابراین اگر بتدانير این مدارد نق را پاسوخ گودیير و سواجگاری
آن با مبناگرایي سنتي را نشان د ير ،اشيال دددارجاعي برطرف ميشدد
به نظر ميرسد با بياني شبيه آنچه دربارة باور به وجدد اذ ان دیگر گفته شد ،ميتدان مدارد نقو مبنواگرایي سونتي را
پاسخ گفت مثالً دربارة باور ای حافظهای اشيال پلنتينگا آن است كه من باور دارم «دیوروج بوه فوالن رسوتدران رفوتر» ،در
حايي كه این باور ،نه بدیهي اويي است ،نه دطاناپذیر و نه بدیهي ح ّي؛ ندن اینك من صدرت ح ويای اج بوددنِ دیوروج
ددد در رستدران ندارم در پاسخ ميتدان مدعي شد :باور ای ما دربارة ردداد ای گذشته ،نيزی جدا اج باور ای دیگر موا،
اج جهله باور ای ح ي ،ني تند مثالً در مدرد باال ،منشأ این باور من ،ادراك ای ح ي مون بوه نگوام بوددن در رسوتدران
است نه اشيايي دارد كه بگدیير :دیروج ادراكي ح ي در من پدید آمده و به واسطة آن ،باوری ح ي در من شويو گرفتوه
و سپس این باور ،در حافظة من نگهداری شده است
در ر حال ،به نظر ميرسد مداردی كه پلنتينگا برای نق معيار مبناگرایي سنتي بيان كرده است ،قابوو مناقشوهانود
بردي ،مانند باور ای حافظهای ،به باور ای دیگر قابو ارجاعاند؛ و بردي دیگر ،مانند باور بوه اذ وان دیگور ،مويتداننود
م تند به دييو باشند؛ ر نند به نحد ارتياجی بنابراین ،واقعاً پایه بددن این مدارد ادعایي ،اثبات نشده است
نتيجهگيري

0و باجساجی مدعای پلنتينگا در قايب بر اني اج طریب تجربة دیني بر وجودد دودا ،بوا دشوداری وایي مداجوه اسوت كوه توا
حدودی برداسته اج ابهام معنایي واژة تجربه و اصطالح تجربة دیني است؛ به گدنهای كه پلنتينگا ترجيح ميد د اساسواً ایون
اصطالح را به كار نبرد
0و تأكيد پلنتينگا بيشتر بر حسّ دداشنادتي آدمي است كه اج نظر او ،قودهای بورای تدييود باور وایي ویوژه دربوارة
دداوند است
9و ر نند پلنتينگا اج به كار بردن تعبير تجربة دیني پر يزد ميكند؛ اما ميتدان اج آنچه او دربارة حسّ دداشونادتي
بيان كرده ،در بحث تجربة دیني بهره برد و برای تبيين وقدع دستهای اج این تجربه ا ،اج آن استفاده كرد
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4و باوری كه اج طریب حسّ دداشنادتي پدید ميآید ،يزوماً باوری مربدط به ادراك ح ّي ،حتي در معنای تدسعه یافتة
آن ،ني ت و تجربه ایي كه اج راه عهليرد این حس حاصو ميشدند ،گدناگدناند؛ گا ي فرد ظهدر ددا را به طودر م وتقير
تجربه ميكند و گا ي آن را به طدر غير م تقير تجربه ميكند آي تدن بر ق ر نخ ت و پلنتينگا بر ق ر دوم تأكيد دارند
5و اج نظر پلنتينگا ،وجدد ندعي اج تجربه به نام تجربة باورساج ،هداره به نگام عهليرد حس دداشونادتي حامور
است و با آن مالجمت دارد
6و ر نند بر مباني معرفتشنادتي دیدگاه پلنتينگا اشيال ایي اساسي وارد است ،اما به نظر ميرسد بيوان پلنتينگوا در
پایه بددن باور به ددا را بتدان اج ندع «جدال اح ن» به شهار آورد؛ با این تدميح كه در دطاب به منيران دودا و شوياكان
گفته ميشدد :بر فرض كه بر ان قطعي بر وجدد ددا در دست نباشد ،اما باور به وجدد ددا يش نيزی اج بواور بوه وجودد

اشيای مادی پيرامدن ما و حتي باور به وجدد من و شها كر ندارد و اگر باور به این ا امری معقدل و دردمندانه ،و نفوي آن-
ا امری نامعقدل و جا النه است ،باور به دداوند نيز هين گدنه است
يادداشتها

 iگفتني است كه در ميان فيل دفان م لهان نيز ميتدان ننين گرایشي را مشا ده كرد برای مثوال ،عالموه طباطبوایي كدشويده اسوت
نشان د د كه دداوند هان واقعيت بدیهيای است كه در گزارة بدیهي اوّييِ «واقعيتي ت» ،هه بوه آن اذعوان دارنود بور ایون
اساس،گزارة «دداوند وجدد دارد» در جمرة گزاره ای پایه قرار ميگيرد و بينياج اج بر ان ددا د بدد؛ نرا كه ميتودان ثابوت كورد
گزارهای بدیهي است (نك :صدرايهتأيهين شيراجی ،0300 ،ج ،6صص ،05-04پاورقي ط؛ طباطبایي ،0904 ،ج ،5صوص000-006؛
جدادی آملي ،عين نضناخ ،0900 ،ج ،9صص996-909؛ عبددیّت ،0906 ،ج ،0ص)006
 i iدیدیس ،در پایان این بحث و به نگام بيان كاستي ای بر ان پلنتينگا (اشيال دوم) ،به ارتباط بحث او با تجربة تف يری اشاره
ميكند

iii. warrant
)iv. sensus divinitatis (sense of divinity

 vمانند آن تجربه ایي كه بنا بر تق ير معروف سدیينبرن ،با واسطة امدر مشاع و هگاني یا امدر مشاع و غيور هگواني ،صودرت
ميپذیرند

vi. perception
vii. sensuous imagery
viii. awe
ix. numinous
x. occasions
xi. premises
xii. perceptual awarness
xiii. cognitive
xiv. rational
xv. not irrational
xvi. ground

 xvi iشایان ذكر است كه مبناگرایي سنتي در تعبير پلنتينگا ،تركيبي است اج مبناگرایي جدید ،قرون وسوطي و باسوتان؛ و اج ایون رو،
ادتالف ایي با مبناگرایي پذیرفته شده اج سدی فيل دفان م لهان دارد
کتابنامه

آي تدن ،ویليام پي (« ،)0903تجربة دیني :ادراك ددا» ،دربارة تجربة دیني ،گزیدة مایيو پترسدن و دیگران ،ترجهة مايك ح يني،
تهران :رمس
جدادی آملي ،عبداهلل ( ،)0900عين نضناخ ،قر :نشر اسراء ،ج9
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صدرايهتأيهين شيراجی ،محهّد بن ابرا ير ( ،)0300الحكمة المتعالية في االسفار العقلية االربعةة ،بيوروت :دار احيواء ايتورال ايعربوي،
الطبعة الثالثة ،ج6
طباطبایي ،محهدح ين ( ،)0904اصدل فل فه و روش رئايي ر ،پاورقي اج مرتضي مطهری ،تهران :انتشارات صدرا ،ناپ نهارم ،ج5
عبددیت ،عبدايرسدل ( ،)0906درآمدی به نظام حيهت صدرایي ،تهران :سهت؛ قر :مؤس ة آمدجشي و پژو شي امام دهيني ،ج0
عظيهيددت ،سيدح ين ( ،)0905معرفتشناسي باور دیني اج دیدگاه پلنتينگا ،قر :پژو شگاه حدجه و دانشگاه
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