
 

  
  
  
  

  برهان تجربه ديني در انديشه اسالمي
٭علی شیروانی  

امري جديد و عمدتاً مربوط به » براهين اثبات وجود خدا«در بحث  » جربهٴ ديني برهان ت «رواج و اهميت يافتن     : چكيده
ايـن مقالـه   . زمين است فلسفهٴ دين مسيحي در نيمهٴ دوم قرن بيستم و متأثر از شرايط معرفتي و پيشينهٴ فرهنگي مغرب              

ويژه با استناد به  صوص آن، بهكوشد با اشاره به بستر تاريخي طرح اين نوع برهان در غرب، ديدگاه اسالمي را در خ مي
هاي مابعدالطبيعيِ اثبات  اعتماد و تأكيد انديشمندان مسلمان بر برهان. آراي عالمه جوادي آملي، عرضه و ارزيابي كند       

هاي ممكن اثبات وجود خدا  ويژه برهان وجوب و امكان، مانع از بسط و توسعهٴ بحث دربارهٴ ساير شيوه وجود خدا، به 
باره و نيـز بـراهين    توان مباني الزم براي اظهار نظر در اين  تجربهٴ ديني شده است، ولي در عين حال مي  از جمله برهان  

اي از آنها اشاره شده  قابل مقايسه با برخي از تقريرهاي برهان تجربهٴ ديني را در آثار ايشان يافت كه در اين مقاله به پاره
  .است
  .يني، برهان تجربهٴ ديني، جوادي آملي، فلسفهٴ دينبراهين وجود خدا، تجربهٴ د :ها واژهكليد

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٠/١١/٨٩: پذيرش ٢٥/١٠/٨٩: دريافت. استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ٭
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  مقدمه
شناسـي    عرفان، روان   دين، فلسفهٴ   ، فلسفهٴ )الهيات( ديني در مباحث كالم       هٴ تجرب رح بحث ط

هاي فراوان و در عين       ، پرسش ...شناسي تطبيقي، عرفان ديني، پديدارشناسي دين و        دين، دين 
  : دين نهاده است از جمله صهٴحال مرتبطي را پيش روي پژوهشگران عر

   ديني چيست و انواع آن كدام است؟ ـ تجربهٴ
   ديني چه اندازه است؟ شناختي انواع تجربهٴ ـ ارزش معرفت

  هاي ديني دارد؟ بندي تجربه ـ عنصر تفسير و تعبير چه نقشي در صورت
  است؟ ... وزمينه مند و وابسته به شرايط فرهنگي، اجتماعيهاي ديني چه اندازه  ـ تجربه
هـاي آن ديـن را تأييـد         هاي ديني پيروان يك دين، آموزه       توان با استناد به تجربه      ـ آيا مي  

  كرد؟
اي مشترك  كم داراي هسته هاي ديني پيروان اديان گوناگون، شبيه هم يا دست          ـ آيا تجربه  

  است؟
  تواند مبنايي براي وحدت متعالي اديان باشد؟ هاي ديني مي ـ آيا تجربه

  آورد؟ گرايي ديني فراهم مي  ديني مبنايي براي كثرت  تجربهٴـ آيا
   ديني هدف اصلي دينداري است؟ ـ آيا تجربهٴ
   ديني گوهر دين است؟ ـ آيا تجربهٴ

هاي ديني راهي به سوي خدا يافت يا برهاني بر وجود خدا             توان از طريق تجربه     ـ آيا مي  
  ترتيب داد؟
  ط و نسبتي دارد؟ ديني با ايمان ديني چه رب ـ تجربهٴ

كنـد و چـه عـواملي مـانع از وقـوع آن             ديني را تـسهيل مـي       ـ چه عواملي وقوع تجربهٴ    
  شود؟ مي

   رو به افول و يا كاهش نهاده است؟ چرا و چگونه؟ مدرنيتههٴدر دور ديني  ـ آيا تجربهٴ
  گذارد؟ جاي مي  ديني چه آثار و پيامدهايي در شخصيت و رفتار آدمي بر ـ تجربهٴ

هاي كالني است كه امروزه در بـاب تجربـهٴ دينـي مطـرح      هايي از پرسش ها تنها نمونه  اين
 ديني، ماننـد   هاي فرعي را كه موضوع آن انواع خاصي از تجربهٴ     است و اگر بخواهيم پرسش    

هـاي   يك از آنهـا را از منظرهـا و بـا روش    هاي عرفاني است بر آن بيفزاييم و نيز هر         تجربه
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بـاره بجـوييم، انبـوهي از     الً ديدگاه قرآن يا عارفان مـسلمان را در ايـن    گوناگون بررسيم، مث  
مسائل را فرارو خواهيم ديد كه پاسخ متناسب با مباني ديني و برآمده از ميراث غني فلسفي،    

دار و همتـي مـضاعف و    هايي دامنـه  كالمي و عرفاني ما به آنها اطالعاتي گسترده و پژوهش       
اي از پيمـودنش   هـا، چـاره    دشـواري  راهي است كه با همـهٴ    طلبد و اين      تالشي مضاعف مي  

نيست و البته در گام نخست بايد با مسير رفته آشنا شد، و آنگاه با ارزيابي انتقادي و نگـاه                  
شناخت و سپس با اتكا بر مباني صحيح عقلي،          هاي هموار را از ناهموار باز       تيزبين قسمت 

  .هاي تازهٴ انديشهٴ اسالمي گشود ديني و عرفاني خود، راهي روشن به سوي افق

   ديني برهان تجربهٴ
 دينـي اسـت؛ و    كنندگي تجربـهٴ  هدف اصلي در بحث برهان تجربهٴ ديني بررسي نيروي اثبات 

تواند دليل، شاهد، گواه، برهان و يـا          پرسش اصلي آن، اين است كه تجربهٴ ديني چگونه مي         
خص بتواند باور خود به وجود خدا را بر آن      اي كه ش    گونه    اي بر وجود خداوند باشد به       قرينه

  بـه تجربـهٴ  » چه دليلي بر وجود خدا هـست    «مبتني و بدان مستند سازد و در پاسخ به اينكه           
  عنوان دليلي بر وجود خداوند مطرح سازد؟ ديني تمسك كند و آن را به

يـك   در :شوند فيلسوفان دين غربي در پاسخ به اين پرسش به دو گروه اصلي تقسيم مي         
 ، آنتوني فلـو )٢ و ١، فصل گرايي، سنت و عرفان ساخت( )Steven Katz(دسته كساني مانند استيون كتز 

)Antony Flew( و وين پراودفـوت  )Wayne Proudfoot( )  قـرار دارنـد كـه    )٦ و ٤، فـصل  تجربـه دينـي 
ود خـدا وجـ   « هاي ديني گـزارهٴ  توان با تمسك به تجربه پاسخشان منفي است و معتقدند نمي 

 )William Alston(  ديگر كساني مانند ويليام آلـستون  را موجه و مدلَّل ساخت؛ در دستهٴ» دارد
 )Richard Swin Bune( بـرن  ، ريچـارد سـويين  )٢١ــ ١٥، ص٥٠، شـماره  تجربه ديني ادراك خداونـد اسـت  (

(Swinburne, 1991, ch.13) و رابرت فورمن )Robert (K. C.) Forman() قرار دارند كه )اهيعرفان، ذهن، آگ 
هاي ديني، شاهد و دليلـي بـر وجـود           اند نشان دهند تجربه     پاسخشان مثبت است و كوشيده    

در عداد براهين اثبات وجـود خـدا نـام    »  ديني برهان تجربهٴ«توان از  رو مي خداست، و از اين  
  .چه استوارتر آن كوشيد برد و در تقرير و تبيين هر

امري جديـد  » براهين اثبات وجود خدا« اهميت آن در بحث    و»  ديني  برهان تجربهٴ «رواج  
پس از آنكه موقعيت بـراهين سـنتي رايـج در       . و عمدتاً مربوط به نيمهٴ دوم قرن بيستم است        

فرهنگ مسيحي در اثر نقدهاي كساني چون هيوم و كانت سست گرديد، گرايـشي در ميـان                
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هـاي   ي انسان مرتبط كـرده، نظـرورزي  الهيدانان پديد آمد كه دين را با بعد عاطفي و احساس  
 اهميـت و بلكـه انحرافـي در امـر دينـداري و               فيلسوفانه در باب دين را امري ثـانوي، كـم         

ورزي به شمار آورند و گوهر دين را نه در اعتقادات و نه در رفتارها، بلكه در عواطف و  دين
  .احساسات دينداران بجويند

 بنيانگـذاري  )م١٨٣٤ــ ١٧٦٨( )Schleiermacher( اين نوع نگرش به دين توسط شاليرماخر 
 و )»On Religion « دين دربارهٴدر كتاب (نهايت  از نظر وي گوهر دين همان احساس ميل به بي. شد

ايـن گـرايش   .  اسـت )»The Christian Faith «ايمـان مـسيحي  در كتـاب  (يا احساس وابستگي مطلق 
گرايش ديگر و در واقع جايگزيني براي    در تفسير دين در غرب مسبوق به دو         ) گرايي  تجربه(

  :رود شمار مي آنها به 
 در اين رويكرد حقيقت دين عبارت است از باورها و اعتقاداتي خاص     :عقيده گرايي . ۱

در اين نگـرش، مـثالً اگـر كـسي     . و عمدتاً مربوط به مبدأ، معاد و، جايگاه انسان در هستي   
ـ            ه امـوري ماننـد تثليـث، تجـسد، و مـرگ          مسيح را فرزند خدا و بلكه خود خدا بداند و ب

شود؛ و اگر حتي يكي       وار باور داشته باشد، يك مسيحي تمام عيار و مؤمن شناخته مي             فديه
شود، هرچند ايـن عقيـده،    دين شمرده مي از عقايد رسمي مسيحيت را انكار كند، مرتد و بي         

ي كـه انكـار آن توسـط    ا اي باشـد؛ مـسئله   مانند نظريهٴ زمين مركزي، امري ثانويه و حاشـيه     
بـسا باعـث     او را فراهم آورد و اگر اذعان مجدد وي بـه آن، نبـود چـه    گاليله زمينه محاكمهٴ  

  .گرديد محكوميت وي به مرگ توسط كليسا مي
 گرايشي كه توسط كانت مـورد حمايـت         ):گرايي  رفتارگرايي يا عمل  (گرايي    اراده. ۲

. »عنوان اوامر الهـي   وظايف به  ناخت همهٴ ش«از نظر كانت دين عبارت است از        . قرار گرفت 
 متافيزيـك و در نتيجـه مخـدوش و نـاروا      ورزي در حيطـهٴ  اعتبار دانستن عقل  وي پس از بي   

دانستن جد و جهدهاي عقلي و فلسفي براي اثبات و توجيـه باورهـاي دينـي نظيـر وجـود        
لهيـات، متوجـه    ا خداوند و اسماء و صفات او و كوتاه دانستن دست عقل نظـري از حـوزهٴ     

كانت . شمار آورد فرض و اصل موضوع عقل عملي به  عقل عملي شد و مفهوم خدا را پيش      
شمارد و بر آن  الزم مي تنها امكان شناخت نظري خدا را منكر است بلكه آن را امري غير         نه

عنـوان   است كه در دين نيازي به باور به وجـود خـدا نيـست بلكـه مفهـوم خـدا تنهـا بـه                 
 آن در زندگي اخالقي است و مفهـوم      آبشخور دين و ريشهٴ   . براي دين كافي است   فرض    پيش

از نظـر كانـت ديـن بـه اخـالق      . فرض زندگي اخالقي مطرح اسـت  عنوان پيش   خدا تنها به  
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كـه ديـن    گيـرد، چـرا    رود و تعاليم و رفتارهاي ديني از قوانين اخالقي نشأت مي            تحويل مي 
كـسي كـه بدانـد اوال وظـايفي     . » اوامر الهيعنوان  به وظايف شناخت همهٴ«عبارت است از   

 ايـن وظـايف را متعلـق    فـرض لحـاظ كنـد و ثالثـا     عنوان پيش  مفهوم خدا را به دارد؛ ثانيا 
  . خدا بداند، شخصي ديندار است خواست و ارادهٴ

در چنـين  . گرايانه از ديـن قـرين توفيـق نـشد       اما تالش كانت براي ارائهٴ تفسيري وظيفه      
هاي نظـري   كوشيد با تمسك به استدالل سو، الهيات عقلي ـ كه مي  يكي كه از يكفضاي تار

 الزم را بـراي   تر از همه وجود خدا را مستحكم كنـد ـ رشـد و توسـعهٴ     هاي دين و مهم پايه
مقاومت در برابر ضربات سهمگين موج الحاد در جهان مـسيحيت نيافتـه بـود، و از سـوي             

پا كرده بود، و  گرايي افراطيِ عصر روشنگري بر  برابر عقلديگر، نهضت رمانتيسم شورشي در 
در برابـر  (گرايـي    اي راسـخ بـود و تجربـه         انديـشه ) اومانيـسم (اي كه انسان مداري       در زمينه 

يافـت، و درنهايـت نقـادي كتـاب         چه بيشتر رواج مـي     هر) هاي انتزاعي و فلسفي     نظرورزي
شد، بـه طـرح    زمين تلقي مي وديِ مغربترين سند ديني مؤمنان مسيحي ـ يه  مقدس، كه مهم

 اين كتاب پرداخته و با بررسي جوانب گونـاگون آن بـه نتـايجي                هايي اساسي دربارهٴ    پرسش
 دينـي در پـي آن    رسيده بود كه چندان خوشايند مؤمنان نبود، شاليرماخر با تأكيد بر تجربـهٴ        

دل و از خـدا بـه انـسان    بود كه كانون دين را از عقل و عمل به قلب و از كتاب مقدس بـه            
نهايـت   منتقل كند و چنين بود كه گوهر دين را نوعي احساس وابستگي و يا اشتياق بـه بـي            

دانست و هر امر ديگري جز اين را، اعم از باورها و رفتارهاي ديني، امـري ثـانوي دانـست                
(Don, 1988, pp.21-23).  

نيـستيم و غـرض تنهـا       در اين مجال كوتاه درصدد نقد و بررسـي ديـدگاه شـاليرماخر              
.  دينـي   عزيمت برخي روشنفكران مسيحي ـ يهودي به مسئلهٴ تجربـهٴ    اي است به نقطهٴ اشاره

 )William James(  ديني پس از شاليرماخر توسط كساني چون ويليام جيمز بحث دربارهٴ تجربهٴ
اي از  خهشـا ( ديـن    مباحـث فلـسفهٴ    پي گرفته شد و بـا توسـعهٴ  )Rudolf Otto( و رودلف اتو

 دوم  ويژه نيمهٴ در قرن بيستم به) كند هاي ديني تأمالت عقلي مي  دين و پديده    فلسفه كه دربارهٴ  
 رودررو، از  تنها از سوي خداباوران، بلكه ملحـدان، در دو جبهـهٴ    آن، به صورتي فزاينده، نه  

  .جهات گوناگون موضوع بحث و پژوهش قرار گرفت

  ميان براهين اثبات وجود خداجايگاه برهان تجربهٴ ديني در 
هـاي   شناختي ايـن دسـته از تجربـه    در اين عرصه، يكي از مسائل مهم بررسي ارزش معرفت        
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توان مبنا، دليـل و شـاهدي بـر وجـود خـدا       هاي ديني را مي  بشري است، و اينكه آيا تجربه     
 بـراهين  در فلـسفهٴ ديـن، بخـش   ( ديني  ها با عنوان برهان تجربهٴ  اين بحث   مجموعهٴ. دانست

توجه به اين نكتـه الزم اسـت كـه بحـث برهـان      . شود طرح و بررسي مي  ) اثبات وجود خدا  
اعتمادي بر ادلهٴ سنّتي اثبـات وجـود    زمين در فضاي شك و ترديد و بي تجربهٴ ديني در مغرب  

خداوند شكل گرفته است تا آنجا كه حتي از نظر برخي از فيلسوفان ديندار نيـز براهينـي از     
يك به تنهـايي و مـستقل از    ان وجوب و امكان، برهان نظم، و برهان وجودي، هيچ     قبيل بره 

  . اثبات وجود خدا برآيند توانند از عهدهٴ ديگر شواهد نمي
البتّـه كـساني كـه مـدعي        . از نظرگاه فلسفه و كالم اسالمي، اين ديدگاه مخدوش است         

گونـه معرفـت    عـدم امكـان هـر    مدعيِ  آور بر وجود خداوند هستند غالباً      فقدان برهان يقين  
در هر حال، فيلـسوفان مـسلمان بـه    . عيار دارند گرايي تمام يقيني بوده گرايش به نوعي شك 

اند كه اگر دستيابي به معرفت يقيني براي بشر ممكن باشد ـ كه قطعاً ممكن   خوبي نشان داده
حقـق  واقـع و ت  توانـد اصـل امكـان معرفـت بـه           كس نمـي   الجمله محقق است و هيچ      و في 

الجملهٴ آن را صادقانه انكار كند ـ يقين به وجود خدا نيز ممكن و با توجه به ادلهٴ مـتقن    في
  .موجود دستيابي به آن ميسر است

اساس همين ديدگاه است كـه برخـي از مـدافعان برهـان تجربـهٴ دينـي در غـرب از              بر
كنند كـه   شتي تمسك ميتابند و به برهاني انبا     هاي معهود سنتي بر وجود خدا روي مي         برهان

اي از قرائن و شواهد و از جمله همان براهين سنتي در كنـار يكـديگر قـرار         در آن مجموعه  
تر از اجزايش است و بـا وجـود رنجـوري          گيرند تا با همياري هم كلّي بسازند كه بزرگ          مي
ز نظـر  ا. (Davis, 1989, ch.4 & 9)آورد  تك اعضايش، واحـد مركّـبِ توانمنـدي را پديـد مـي      تك

توانـد   آور است و حتي مي   هرچند اطمينان ) انباشتي  برهان(فيلسوفان مسلمان، چنين برهاني     
بـاور جـازم   (شـناختي   شناختي نيز افاده كند، اما از افادهٴ يقين معرفـت  در مواردي يقين روان   

ر اي موارد بدان استناد شده است، اما د رو، هرچند در پاره و از اين. عاجز است) ثابت صادق
  .سازد  اثبات وجود خدا حد انتظار ايشان را برآورده نمي مسئلهٴ

با وجود اين، پژوهش چنين كساني براي ما همچنان سودمند است، امـا در مقـام تنـزل              
روشي از مواضع مستحكم خود؛ بدين صورت كه در گفتگـو بـا ملحـدي كـه بـر مواضـع                   

ٴ آنهـا بـه نقـد ديـدگاه خـداباوران           ورزد و بـر پايـه        خود اصرار مي    شناختيِ شكاكانهٴ   معرفت
گونه معرفت يقينـي محـروم و ادلـهٴ سـنتي       بر فرض كه آدمي از هر     : شود  پردازد گفته مي    مي
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، با اين همه، بـاور بـه وجـود خـدا همچنـان بـاوري       ...اثبات وجود خدا نيز ناتمام باشد و    
عقول و موجـه از  اش از موجه و عقالني بودن كمتر از ديگر باورهاي م  است و بهره  » معقول«

و . ام نيـست  اي كه بـر آن نشـسته   قبيل باور به وجود كتابي كه پيش روي من است و صندلي 
كنـد   البته اين نتيجه، اگرچه براي كسي كه بر سر چشمهٴ يقين نشسته است مهم جلوه نمـي              

  .لبان سرگردان در وادي شك و ترديد، آب زندگي است ولي براي تشنه
، آلـستون و  )Plantinga (Alvin)(  خـداباوري چـون پالنتينگـا   آري، تالش فيلـسوفان ديـنِ  

ترين اصل دينـداري، يعنـي بـاور بـه      سويين برن و دفاع كساني چون ديويس از حريم بنيادي 
 نظرها در مباني البتـه در جـاي خـود مهـم و       اختالف. خدا، بايد در اين راستا ارزيابي شود      

اعتنـايي كامـل بـه     ما اين امر نبايد موجب بـي اساسي است و نبايد مورد غفلت قرار گيرد؛ ا     
  .آوردها شود دست

هـا   گونـه بيـان   توانند از اين متكلمان مسلمان در عين تأكيد بر مواضع مستحكم خود مي      
انـد، راه   اي از كساني كه از زمينهٴ فكري مناسب براي پذيرش آن مباني محروم       براي اقناع پاره  

و ايـن  . تر از الحـاد اسـت   كه باور به خدا همچنان موجهرا كوتاه كنند و به آنان نشان دهند    
زمـين   آوردهـاي فيلـسوفان ديـنِ خـداباور مغـرب      اي است كه آشنايي با دسـت   كمترين بهره 

  .تواند براي توسعه و غناي كالم اسالمي داشته باشد مي
شناسـي   بخش مهمي از مباحث برهان تجربهٴ ديني در فلسفهٴ دين غربي مربوط به معرفت      

براي مثال، ديـويس مطالـب   . آن است) نمايي واقع( و شهود و دفاع از معرفت بخشي    كشف
اي را  هاي فراوان و چندجانبه كوشد چالش   كند و مي    سودمندي را در اين خصوص مطرح مي      

. (Davis,1989, ch.5-8)تي كشف و شهود مطرح شده پاسخ گويدكه براي نفي و انكار اعتبار معرف
 اختالف فضاي فكري و انديشگي يك فيلسوف دين غربيِ قرن بيـستمي  در اينجا نيز بايد به   

پويد و هرازچنـدگاهي بـا نـسيم      مي ـ هرچند خداباور ـ با سالك عارفي كه در نور يقين ره 
هـايي   آوردها و بهـره  آيد توجه داشت و در عين حال از دست افزاي شهودش به وجد مي   روح

  .اشته باشد غافل نبودتواند براي ما د هايي مي كه چنين پژوهش
سنت رايج در ميان ما آن است كه براي تثبيت اعتبار معرفتي شهودهاي عرفا يكـي از دو       

  :پيماييم راه را مي
 است كـه بيـانگر وجـود منبعـي         Ｄ  تمسك به قرآن و سخنان معصومين      :راه نخست 

 و براي معرفت، عالوه بر طرق معروف و معهود ـ از قبيـل حـس و عقـل و نقـل ـ و برتـر       
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گشايد و غيـب   كند و چشم دل را به ملكوت مي تر از آن است كه علمي لدنّي افاده مي        عالي
  .سازد هستي را در نظر آدمي مشهود مي

عربـي، كاشـاني،    اي چـون ابـن    مايـه    استناد به سخنان و اظهارات عارفان گران       :راه دوم 
كم برخـي   فت و دست قيصري، و عالّمه طباطبايي است كه شهود را منبعي مطمئن براي معر           

  .دانند از اقسام آن را از نوع علم حضوري و ارتباط و اتصال وجودي با متن واقعيت مي
  تواند پاسـخگوي همـهٴ   اين دو راه البته در جاي خود صحيح و قابل دفاع است، اما نمي           

اي از  كـه پـاره   شده در اين عرصه باشد، چـرا  هاي مطرح كنندهٴ همهٴ شبهه ها و برطرف   پرسش
گونه كه در  توان پاسخ گفت، همان اي برون ديني و برون عرفاني نمي  ها را جز با شيوه      پرسش

برابر كسي كه هنوز وارد فضاي عطـرآگين ديانـت نـشده و نـسبت بـه عرفـان نيـز چنـدان                
توان سخن گفت، و اينجاست كه  بين نيست، جز با روش عقلي و استدالل نظري نمي       خوش

شود، كه بخش قابل توجهي از آن به   روشن مي عرفانهٴه نام فلسفباي  ضرورت و فايدهٴ رشته  
  .پردازد بحث دربارهٴ اعتبار معرفتي شهود مي

در . هاي درخور توجهي در اين خصوص در غرب صورت گرفتـه اسـت              امروزه پژوهش 
مـدافعاني  . اند اينجا نيز برخي بر زيان و برخي ديگر به سود اعتبار معرفتي شهود سخن گفته   

اند از تمام ظرفيت موجود در انديشهٴ غرب بـراي تثبيـت    د آلستون و سويين برن كوشيده    مانن
اي را    اي نقاط ضعف، نكات قابل استفاده       جايگاه معرفتي شهود استفاده كنند و با وجود پاره        

پويـان وادي   نشينان بحر معرفت، چشمگير نباشـد، راه  اند، كه هرچند براي ساحل    ارائه نموده 
  .بخش است ا بصيرتفكر و نظر ر

  پيشينهٴ برهان تجربهٴ ديني
) زمـين   ديـنِ مغـرب   در فلسفهٴ(چنان كه اشاره شد، آنچه امروزه با عنوان برهان تجربهٴ ديني      

ويـژه در    و به ) پس از كانت  ( براهيني است كه در دورهٴ جديد         مطرح است برهان يا مجموعه    
 ادلـهٴ رسـمي     گرفته و در گذشـته جـزء      نيمهٴ دوم قرن بيستم مورد توجه فيلسوفان دين قرار        

اي  گانه رو در ميان براهين پنج آمده است، و از اين وجود خدا در الهيات مسيحي به شمار نمي
برهان حركت، برهان عليت، برهـان وجـوب و   (اقامه كرد   ) م٦/١٢٢٤ـ١٢٧٤(كه آكوئيناس   

ي سه ضلعي كانت براي بند و نيز در دسته) مندي امكان، برهان درجات كمال، و برهان غايت  
شناختي نام گرفت  براهين گيتي ـ يزدان شناختي ـ كه بعدها برهان غايت(براهين وجود خدا 
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 ديني   بنابراين، برهان تجربهٴ  . حضور ندارد ) شناختي، و براهين وجودشناختي     ـ براهين جهان  
   .زمين برهاني نوظهور محسوب است در فرهنگ مغرب

ويژه تقريرهاي نوين آن، را بايد در تحوالت معرفتـي   يني، بهعلل توجه به برهان تجربه د   
ويـژه مباحـث      شناسـي، بـه     هاي گوناگون فلسفي و ديـن       زمين در عرصه    پديد آمده در مغرب   

تـوان اشـاره كـرد بـه اهميـت       شناسي و فلسفهٴ دين جويا شد كه از جمله مي           جديد معرفت 
 آن، توجه رو به گـسترش بـه     در پيهاي گوناگون و فزايندهٴ تجربه و روش تجربي در عرصه     

، و حاكميت )٢، فصل تجربهٴ ديني و گوهر دين(عنوان گوهر دين   ديني و تأكيد بر آن به اصل تجربهٴ
 آنهـا شـكل    اعتمادي به مباحث متافيزيك و ادلهٴ سنتي اثبات وجود خدا كه بـر پايـهٴ           جو بي 

  .گرفته است
در ميان فيلسوفان ) برهان تجربهٴ ديني(رهان  جا علل عدم توجه و اقبال به اين ب          از همين 

رويكرد عمدهٴ ايشان در بحث بـراهين  . شود و متكلمان مسلمان در گذشته و حال روشن مي    
هاي مابعدالطبيعي است و اتقان و استحكام ايـن نـوع از بـراهين در      وجود خداوند به برهان   

ا عرضـه شـده اسـت ـ مـانع از      هاي متنوع و متعددي از آنهـ  نظر ايشان ـ كه تقريرها و بيان 
هـاي ممكـن بـراي اثبـات وجـود خـدا شـده اسـت و از                   جستجوي گسترده در ساير شيوه    

هاي كالمـي   سياق، نه در كتاب و روست كه در تاريخ انديشهٴ اسالمي، برهاني با اين سبك           اين
  .هاي فلسفي اشتهار و رسميت نيافته است و نه در كتاب

  كم قابل مقايسه با برهان تجربـهٴ  شود كه دست  واردي يافت مي  ها م   الي نوشته   البته در البه  
ديني است، از جمله در بحث فطرت برخي معتقدند فطرت خداشـناس و خـداگراي آدمـي               

تواند با تهذيب و تزكيهٴ نفس و پرورش   ـ انسان مي ١تنها راهي است به سوي معرفت خدا  نه
تر گردانـد ـ بلكـه بـا      چه فروزان   هرفطرت الهي خويش نور ايمان به خدا را در جان خود

هـاي   گونـه  در اين برهـان كـه بـه   . توان برهاني بر اثبات وجود خدا اقامه كرد  ابتناي بر آن مي   
عنوان يـك واقعيـت پذيرفتـه     ها به خداوند به  مختلف تقرير شده است محبت و اميد انسان       

ارجي و عينـي خداونـد   شود و آنگاه با تمسك به تضايف و يا اضافي بودن آن، وجود خ         مي
  :وار چنين است هاي گوناگون اين برهان، خالصه دو نمونه از تقرير. گردد اثبات مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تواند با تهذيب و تزكيهٴ نفس و پرورش فطرت الهي خويش، نور ايمان به خدا را در جان     سان مي زيرا ان  . 1

  .تر گرداند خود هرچه فروزان
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  :از راه متضايف بودن محب و محبوب؛ مقدمات اين استدالل چنين است) الف
  ).محب كمال مطلق وجود بالفعل دارد(انسان محب كمال مطلق است . ۱
  .ميان محب و محبوب تضايف است. ۲
  .اند دو امر متضايف از جهت قوه و فعل، و وجود و عدم متالزم. ۳

  . كمال مطلق وجود بالفعل دارد:نتيجه
يابد كه عاشق  در اين برهان پس از بيان اينكه انسان اگر به فطرت خويش رجوع كند مي             

هٴ حقايق كيهاني آگاه شود و آنگـاه وجـود امـري     به هماي كه اگر گونه  كمال مطلق است، به   
، )٣٧ ـ  ٣٥، ص ده مقاله پيرامون مبـدأ و معـاد  (كند  تر از آنها را محتمل بداند آن را نيز آرزو مي املك

  :شود گفته مي
 عشق فعلي شما معشوق فعلـي خواهـد؛ و نتوانـد ايـن موهـوم و               اينپس  

. متخيل باشد، زيرا كه هر موهوم ناقص است و فطرت متوجه به كامل است              
معشوق نشود، و جز ذات كامل، معشوقي  بيپس، عاشق فعلي و عشق فعلي 

پس الزمهٴ عشق به كامل     . فطرت باشد ] طرف توجه [= نيست كه متوجه اليه     
  )١٨٤، صشرح چهل حديث امام( .مطلق، وجود كامل مطلق است

  :از راه اضافي بودن اميد؛ مقدمات اين استدالل چنين است) ب
  . اميد داردكم در شرايط بحراني به كمال مطلق انسان دست. ۱
  .اميد امري اضافي است. ۲
  .وجود هر امر اضافي همراه با وجود متعلق آن است. ۳

  . كمال مطلق وجود دارد:نتيجه
االضافه بـودن    تضايف، حقيقت ذات در اين تقرير، به جاي محبت، اميد و به جاي رابطهٴ       

سباب، به يك مبـدأ   ا كم در شدايد و هنگام قطع همهٴ  شود هر انساني دست     مطرح و گفته مي   
  :تواند او را نجات دهد، اميد دارد غيبي كه مي

اي كــه كــشتي او گرفتــار امــواج ســهمگين دريــا شــده و  زده انــسان طوفــان
 اسـباب و علـل ظـاهري و طبيعـي از         شكسته است، در حالي كه همهٴ         درهم

دسترس او بيرون است و اميدي به استفاده از هيچ امر طبيعي و مادي نـدارد،     
كه در حالي كه فرصت انديشه، فكر، تصور و مفهوم از او گرفتـه شـده و           بل

مجالي براي تدبر و تفكر ندارد، در متن واقعيت و وجود خود همچنان اميـد         
و ايـن اميـد   . دهد به كمك را احساس كرده و رجا به نجات را از دست نمي          
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 كه با دعا و درخواست او همراه است، يك حقيقت اضافي اسـت و نـاگزير              
براي آن، طرف ديگري است كه اميد متوجه آن بوده و دعا به سوي اوست و                

يك از حقايق و  يك از اسباب عادي و بلكه هيچ چون در فرض يادشده، هيچ  
امور محدود، مورد نظر او نيستند، اميد و دعا ناگزير متوجه حقيقتي است كه 

هٴ اسـباب و  باشد و در فرض زوال همـ    مقيد و محدود به هيچ قيد و حد نمي        
نمايـد و آن   علل محدود و مقيد، درخواست و حاجت اميدوار را اجابت مـي    

حقيقت مطلق كه قدرت و اقتدار او به هيچ قيدي مقيد نيست، واقعيتي جـز               
  )٢٨٤، صتبيين براهين اثبات خدا( .تواند باشد ذات خداوند نمي

نسبت بـه  ) حبت و اميدم(گونه تقريرها نوعي احساس  شود، در اين چنان كه مالحظه مي 
ــ كـه نـزد فيلـسوفان ديـن، از نـوع            ) قادر و خيرخـواه   مبدئي   /كمال مطلق (خداي متعال   

نهايـت يـا احـساس        ادراكي و قابل مقايسه با احساس اشـتياق بـه بـي            هاي ديني غير    تجربه
باشد ـ مورد توجه قرار گرفته است و بـا اسـتناد بـه آن،      وابستگيِ مطلق نزد شاليرماخر مي

البتـه،  . )١٢٩ ـ   ١١٣، صخـدا در فلـسفه  : ك.ر(ود خارجي و عيني خداوند اثبات شـده اسـت   وج
گونه كه اشاره شد، اين قبيل براهين، جزء براهين رسمي و رايـج اثبـات وجـود خـدا                  همان
شود در اين نوع براهين بر تجربهٴ احساسي تكيه شده اسـت، در   چنان كه مالحظه مي . نيست

  .شود ج تجربهٴ ديني، عمدتاً به تجربهٴ ادراكي استناد ميحالي كه در براهين راي
بسياري از انديشمندان مسلمان، هرچند به وجود فطرت خداجو و خداشناس انـسان و              

تر شود و عميقاً به  چه نزديك   تواند به خدا هر     اينكه آدمي با پروراندن اين استعداد فطري مي       
 ميان خود و او پديد آورد، اذعان دارند، از اقامهٴ اي صميمانه و عاشقانه او ايمان آورد و رابطه

  .اند برهاني بر وجود خدا با ابتناي بر فطرت، پرهيز كرده
هاي شـبه   هاي عرفاني و تجربه   تجربه(از سوي ديگر، بحث شهود انوار و تجليات الهي          

زمان شود، از دير كه در برهان تجربهٴ ديني براي اثبات وجود خداوند به آن تمسك مي     ) حسي
آمـده و حتـي برخـي     در ميان عارفان مسلمان مطرح بوده است و منبعي معرفتي به شمار مي    

 آن  ، بر پايهٴحكمت االشراقتنها عرفاني بلكه ـ فلسفي، مانند    شناختيِ ـ نه  هاي هستي نظام
ن اي كه پشتيبان چني يافته  شناختي سامان بنياد نهاده شده است، اما اين امر بر دستگاه معرفت      

از سـوي  ) مـشهودات (هاي مستند بـه شـهود      گزاره. استناد و ابتنايي باشد متكي نبوده است      
هايي كه عقل به واسطهٴ آنچه با حواس ظاهري  گزاره(حكماي مسلمان همچون محسوسات  

شد؛ اما ايشان دربارهٴ شرايط و نيـز مبـاني    تلقي مي) كند نمايد به آن حكم مي   خود ادراك مي  
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ايـن  «،  »اكنون هوا آفتـابي اسـت     «،  »اين كاغذ سفيد است   «هايي از قبيل     صحت قطعي گزاره  
صـداي زنـگ   «، »اين ظرف داغ اسـت «، »اين گل بوي خوشي دارد«، »نوشيدني شيرين است  

هـاي   اند، چنان كه دربارهٴ شرايط و نيـز مبـاني درسـتي گـزاره     به تفصيل سخن نگفته » آيد  مي
آنچه نزد پيـشينيان روشـن و   . اند  بحث نكرده برآمده از شهودهاي عرفاني به صورت مبسوط      

شد و به تعبيري مفروغ عنـه تلقـي     آن ديده نمي نمود ـ و لذا نيازي به بحث دربارهٴ  بديهي مي
تـرين مباحـث نظـري شـده      ترين و اصـلي   غرب، موضوع مهم گرديد ـ امروزه در فلسفهٴ  مي

هاي فراواني را پديد آورده  حثشناسي، ب  تمركز فلسفهٴ غرب در دورهٴ جديد بر معرفت       . است
هاي  هاي عميقي در نوشته اند، هرچند بصيرت  ما به تفصيل به آنها نپرداخته است كه پيشينيان  

شناسـي بـر    خورد كـه زمينـهٴ توسـعهٴ معرفـت     باره به چشم مي جاي مانده از ايشان در اين    بر
  .آورد هاي صحيح و مناسب با انديشهٴ اسالمي را فراهم مي پايه

  تبار معرفتي تجربهٴ ديني از نگاه اسالماع
منحصر در حس   ) منبع معرفت (آيات و روايات فراواني حاكي از آن است كه ابزار شناخت            

و عقل نيست، و راهي ديگر به سوي شناخت براي آدمي گشوده است كه از طريـق تهـذيب       
 جهاتي بـر  توان به آن دست يافت و شناخت حاصل از اين راه، از نفس و سلوك معنوي مي    
و چون آنچه از اين طريق بـراي انـسان        . هاي معرفت برتري دارد     معرفت حاصل از ديگر راه    

هاي ديني شـبه     اعم از تجربه  (گردد، از مصاديق تجربهٴ ديني در معناي گستردهٴ آن            حاصل مي 
بخـش بـودن      نمـا و معرفـت      شود كه اصل واقـع      است دانسته مي  ) حسي، وحياني، و عرفاني   

همـين  .  ديني از نظر اسالم امري مسلم و پذيرفته شده اسـت   ي از اقسام تجربهٴ   كم برخ   دست
بخش از تعاليم اسالم مشوق بسياري به سوي سلوك عرفاني و معنوي بـوده اسـت و بعـد                  

  .عرفاني و معنوي تمدن اسالمي را پرورانده است
كنـيم بـه    اي مـي   طلبد، در اينجا تنهـا اشـاره    مي جانبهٴ اين متون مجالي ديگر      بررسي همه 

  :اند باره قابل استناد و تأمل برخي از آيات قرآني كه در اين
ه اسـت، مگـر   كننـد منـز     داوند از آنچه توصيف مـي     خاي كه داللت دارد بر اينكه         آيه. ۱

ِسبحــٰن اهللا عـام يـصفون ﴿  :بندگان مخلص خـدا    َ ُّ َ ّ اال٭َ َعبـاد اهللا املخلـصني ِ ُ َ سـورهٴ صـافات، آيـات    ( ﴾ِ
: شـود   اگر اين دو آيه را از آيات پيشين مستقل در نظر بگيريم، مفاد آيه چنين مـي        )١٦٠ـ١٥٩

كس خدا را به چيزي توصـيف كنـد خـدا از آن صـفت منـزه       جز بندگان مخلص خدا، هر    
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 مفاهيم محدوداند  اند ـ و همهٴ   است؛ زيرا عموم مردم خدا را با مفاهيم محدودي كه در يافته
امـا در ايـن ميـان     .  برتر از آن است كه محدود به حدي باشـد          كنند و خداوند    ـ توصيف مي  

خداوند بندگاني دارد كه آنها را براي خود خالص ساخته و خود را به آنان شناسانده و غير                 
شناسـند و بـه    اي كه آنها فقـط او را مـي   گونه خود را از فكر و جانشان بيرون كرده است، به 

آنان هنگامي كه خدا را در جـان و نهـاد خـود          . دموجودات شناخت دارن  ديگر  واسطهٴ او به    
ستايند و هنگامي كه او را به زبان   مقام اوست مي كنند او را به اوصافي كه شايستهٴ       وصف مي 
كننـد كـه    كنند ـ با توجه به كوتاهي الفاظ و محدود بـودن معـاني ـ اعتـراف مـي       وصف مي

 يادشده،  با توجه به نكتهٴ. )١٧٤، ص١٧، جنالميزان في تفسير القرآ(زبانشان از وصف او عاجز است 
 وجودشان براي خـدا خـالص        آدميان، كساني كه همهٴ     اين آيات بيانگر آنند كه در ميان همهٴ       

شده و جز او در نهاد و نهانشان نيست، شناختي راسـتين از خـدا دارنـد كـه ديگـران از آن         
راتب آن اسـت و اينكـه چگونـه        طبعاً اين آيه مبدأ تأمل در حقيقت اخالص و م         . اند  محروم

توان بدان دسـت   آورد كه از هيچ راه ديگري نمي اخالص معرفتي را براي انسان به ارمغان مي      
هايي دارد؟ اهميت آن تا چه حـد اسـت؟ بخـشي از           اين معرفت چيست؟ چه ويژگي    . يافت

  ١.ددار مي نهد و ذهن را به تكاپو وا هايي است كه تأمل در اين آيه پيش رو مي پرسش
ِلقاء اهللا﴿ لقا و ديدار پروردگار را مطرح و از      آياتي كه مسئلهٴ  . ۲ ؛ سورهٴ ٣١سورهٴ انعام، آيهٴ ( ﴾ِ
ِ﴿لقاء رهبم﴾، )٥؛ سورهٴ عنكبوت، آيهٴ     ٤٥آيهٴ   يونس، ِّ َ َ ؛ سورهٴ سجده، آيهٴ ٨؛ سورهٴ روم، آيهٴ ١٥٤سورهٴ انعام، آيهٴ ( ِ

ِّ﴿لقاء رب، )٥٤؛ سورهٴ فصلت، آيهٴ    ١٤ َ َ ِّ﴿لقاء ربه﴾، )٢سورهٴ رعد، آيهٴ ( ُكم﴾ِ َ َ ِ﴿لقائه﴾، )١١سورهٴ كهف، آيهٴ ( ِ َِ 
َ﴿لقاءنا﴾ و   )٢٣؛ سورهٴ سجده، آيهٴ     ٢٣؛ سورهٴ عنكبوت، آيهٴ     ١٠٥سورهٴ كهف، آيهٴ    ( َ  و ١١، ٧سورهٴ يونس، آيات ( ِ

پروردگارش اميد ) ديدار(كس به لقاي  كند كه هر كند و بيان مي ، ياد مي)٢١؛ سورهٴ فرقان، آيهٴ ١٥
. كـس را در عبـادت پروردگـارش شـريك نـسازد         دارد بايد كاري شايسته انجام دهد و هيچ       

ًفمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عمال﴿ َ َ َ َ َ ََ َِّ َِ َِ َصـٰلحا و ال يرشك بعبادة ربه احدا َ ِّ َ ًَ ِ ِ ِ َِ ُِ آيـهٴ  . )١١٠سورهٴ كهف، آيـهٴ  ( ﴾ِ
شمارد كه شايسته است انسان به اميد دستيابي به آن          ياخير، ديدار پروردگار را مقامي بلند م      

تالشي مستمر را آغاز كند كه هدف از آن، رهـايي از دوزخ يـا دسـت يـافتن بـه بهـشت و             
هاي آن نيست، بلكه ديدار پروردگار است و راه رسيدن به ايـن مقـصد ارجمنـد نيـز                نعمت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از اهم ) مکاشفات عرفاني (معرفت مخلصان نسبت به خداوند، معرفتي شهودي است ومعرفت شهودي           .  1

  .مصاديق تجربه ديني به شمار مي رود
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  .انجام كار نيك و اخالص در پرستش خداوند است
آيـا ديـدار پروردگـار    : شود، مانند اينكه هايي مطرح مي ا اين آيات نيز پرسشدر ارتباط ب  

 دينـي   ترين مصاديق تجربـهٴ  اگر باشد از برجسته(عالوه بر آخرت، در دنيا نيز ممكن است؟        
هايي بـا ديـدن امـور     حقيقت اين ديدار چگونه است؟ ديدن خداوند چه تفاوت). خواهد بود 

گردد؟ اين ديدار چه احوالي را در انـسان       اين ديدار ميسر مي   جسماني و مادي دارد؟ چگونه      
  آورد؟ پديد مي

گويد و هدف از   سخن ميＡ ها و زمين به ابراهيم      اي كه از ارائهٴ ملكوت آسمان       آيه. ۳
 ٰلـك  َكـذ و﴿: كنـد    ذكر مي  Ａ را اهل يقين شدن ابراهيم    ) كم يكي از اهداف آن      يا دست (آن  

َّنرى ابرهيم ملكوت الس َ َ َٰ َ ِ ِاالرض و ِ ٰت و مـٰوُ ِليكون من املوقنني َ ِ َِ َ ها  ملكوت آسمان. )٧٥سورهٴ انعام، آيهٴ ( ﴾َ
هـاي حـس و عقـل و در     هاي اطراف ماست كه ما بـا ابـزار   اي ديگر از پديده     و زمين، چهره  

خبريم و مشاهدهٴ آن آثاري از جمله پيـدايش يقـين    آگاهي متعارف و همگاني خود از آن بي       
ٰواعبد ربك حتـى ﴿: يقيني كه غايت عبادت و پرستش پروردگار معرفي شده است         دارد، همان    َّ َ َّ َُ

َيأتيك اليقني َ ََ روشن است كـه  . )٩٩سورهٴ حجر، آيهٴ (» پروردگارت را پرستش كن تا يقين يابي       ١؛﴾ِ
هاي زميني و آسـماني، معـارفي غايـب از انظـار             مشاهدهٴ اين چهرهٴ پنهان و ناآشنا از پديده       

آورد كه شخص در صدق و درستي آن هيچ  را براي صاحب اين تجربه به ارمغان مي   متعارف  
  .كند دهد و قرآن نيز تلويحاً صادق بودن آن را تأييد مي ترديدي به خود راه نمي

توان ذكر كرد آياتي اسـت كـه دربـارهٴ معـراج ـ سـفر        باره مي از ديگر مواردي كه در اين
 مـشاهدهٴ  ٢گويـد،  هاي خداوند ـ سخن مـي    نشانه شاهدهٴمعنوي پيامبر در آفاق هستي براي م

 از ديدن دوزخ توسط اهل يقين در ٣كند، مقربان و اشراف علمي آنان بر كتاب ابرار را ياد مي        
آگاهي از حـق و باطـل در   ( ايمان و تقوا را زمينهٴ برخورداري از فرقان ٤گويد،  دنيا سخن مي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان معتقدند كه مقصود از يقين در اين آيه مرگ است و قرآن از آن روي مرگ را يقين البتّه برخي از مفسر  . ١

  .گردد شود و يقيني مي گردد و خبرها به عيان مشاهده مي ناميده است كه در پي آن، امور نهاني آشكار مي
ًسبحـٰن الذى ارسى بعبده ليال﴿: ١سورهٴ اسراء، آيهٴ    . ٢ َ َ َِّ ِ َ ٰ َِ َ من املسجد احل ُ َِ ِِ ِرامِ اىل املسجد االقصا الذى بــٰركنا حولـه لنريـه مـن َ ِ ِ ُِ ُ َ ََ َِ ُ َ َّ ََ َِ

َءايـٰتنا انه هو السميع البصري ُ َ ُ َُّ َّ ِ ِ﴾. 
ال﴿: ٢١ ـ  ١٨آيات مطففين، سورهٴ . ٣ ّان كتـٰب االبرار لفى عليني  ّكَ ّ َِ ِ ِِ َ َ ّ ٰك مـا عليـون  َمـا ادر  و٭َّ ّ ِ َ كتــٰب مرقـوم ٭َ ٌ ُ َشـهده ٭ِ ُ َ

َّاملقربو َ   .﴾نُ
ال﴿: ٧ ـ ٥ سورهٴ تكاثر، آيات .٤ َلو تعلمون علم اليقني  ّكَ َ ِ َ َ ون اجلحيم ٭ََ َ َ لرت َّ ُ َ وهنا عني اليقني٭َ َ َ ثم لرت ََّ َ َّ ُ َ َ ُ﴾. 
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 وعدهٴ هـدايت    ١شمارد،  مي) يز و تشخيص آن دو    زمينهٴ مسائل اعتقادي و عملي و قدرت تمي       
 تـالش مـستمر در راه خـدا را       ٢دهـد،   به مؤمنان مي  ) به سوي درك ربوبيت عام الهي     (قلب  

 و از مواجهـهٴ شـهودي     ٣شـمارد،   هاي وصول به حضرتش مـي       موجب هدايت خداوند به راه    
  ٤.گويد يك آدميان سخن مي خداوند با يك

تبيين صحيح و دقيق راه دستيابي به اين        :  عبارت است از   آنچه در اين زمينه اهميت دارد     
بنـدي   يك از ايـن مراتـب، طبقـه    معرفت، مراتب و منازل و مقامات اين راه و اقتضائات هر    

يـك بـا ارائـهٴ      هاي حاصل شده از اين طريق و بيـان احكـام و اقتـضائات هـر                 انواع ادراك 
بـا وجـود منـابع غنـي در       . ن ادراك ها  نمايي اي   ها و معيارهاي ارزيابي و نحوهٴ واقع        شاخص

شـده، كارهـاي ناشـدهٴ       ميراث فرهنگ اسالمي براي استخراج مطالب مربوط به مباحث ياد         
 مانده كه تـالش پژوهـشگران ايـن عرصـه را      جاي  پاسخ متعددي بر هاي بي  فراوان و پرسش  

ي بـراي  چه بيشتر مباحث تجربهٴ دينـي و مرجعـ   شك موجب غناي هر  كشد، و بي    انتظار مي 
  .انديشمندان اين حوزه خواهد بود

 به اتفاق ـ پژوهشگران در حوزهٴ  حقيقت آن است كه بسياري از ـ اگر نگوييم اكثر قريب
انـد، بلكـه آگـاهي     هاي عميق ديني و عرفاني و معنوي محـروم     تنها از تجربه     تجربهٴ ديني نه  

) ان نظـري و عرفـان عملـي    اعـم از عرفـ    (هاي عرفاني     عميقي با حوزهٴ معنوي دين و آموزه      
هـاي دينـي عميقـي را از سـر      انـد و تجربـه   ندارند، و آنان كه خود عارفـاني برجـسته بـوده     

هاي معرفت شناسي و مباحث فلسفي جديد آشنايي عميق داشـته       اند، كمتر با حوزه     گذرانده
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عل لكم فرقانا﴿: ٢٩ سورهٴ انفال، آيهٴ .١ َ ًيـٰاهيا الذين ءامنوا ان تتقوا اهللاَ جي ُُ َ َّ ََ ََّ َ ِ َ َ ُّ...﴾. 
ّ اصاب من مصيبة االما﴿: ١١ سورهٴ تغابن، آيهٴ .٢ ِ ٍ َِ َُ ِباذن اهللا و َ ِ ُمن يؤمن باهللا هيد قلبه و ِ َ َ ِ ِ

َ ِ ُ َاهللاُ بكل شىء عليم َ ٍ ِّ ُ ِ﴾. 
َالذين جـٰهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و و﴿: ٦٩ سورهٴ عنكبوت، آيهٴ .٣ َ َُّ َُ َُ ََّ ِان اهللاَ ملع املحسنني َِ ُِ َََ َّ﴾. 
َاذ اخذ ر و﴿: ١٧٢ سورهٴ اعراف، آيهٴ .٤ َ َ َ ُبك من بنى ءادم من ظهورهم ذريتهم وِ َ َّ ِّ َُ ُِ ِ ِِ َ َ ِاشهدهم عىل انفسهم َُّ ِ ُ َ َٰ َ ُ َ  عالمه طباطبايي ﴾...َ

كه تدريجي و همراه با قوه و اسـتعداد و      (بعد ملكي   : معتقد است كه انسان داراي دو بعد وجودي است        
هٴ شريفه ناظر به اين بعد اخير و اين آي). كه وجودي جمعي دارد(و بعد ملكوتي ) گذرايي و سيالن است

آيهٴ . كند كه در اين مرحله آدميان از پروردگارشان در حجاب نيستند و از او غفلتي ندارند است و بيان مي
يك را بر  ده نيز بيانگر آن است كه خداوند در عالم ملكوت ميان افراد انسان جدايي انداخته و هر        ش ياد

اي  ؟ آنان نيز با مشاهدهٴ دروني بدون هـيچ واسـطه  »ردگار شما نيستمآيا من پرو«خودشان گواه گرفته كه     
. »آري، گـواه شـديم  «: رو گفتنـد  مانند برهان و استدالل دريافتند كه خداوند پروردگار آنهاست، و از اين 

 ).٣٢٣ـ٣٠٦، ص٨ج، الميزان(
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سـلوك  اند و حتي پرداختن به آن را مـانع   گونه مباحث و دارند و اساساً كمتر دلمشغول اين      
  .شمارند معنوي خويش مي

راه چاره براي پژوهش صحيح و قابل اعتماد در اين حوزه آن اسـت كـه پژوهـشگر در                   
درجهٴ نخست خود بهرهٴ قابل توجهي از موضـوع پـژوهش خـويش داشـته باشـد و واجـد                     

هـاي دينـي ديگـران اطـالع      چه بيـشتر از تجربـه   هاي ديني عميقي باشد، و سپس هر        تجربه
و ) شناسي نظير معرفت(ا آثار عرفاني مأنوس شود، و مباحث عرفاني، فلسفي  حاصل كند، ب  

  .گيرد مرتبط با انواع تجربهٴ ديني را به خوبي فرا) شناسي مانند روان(فلسفيِ  غير

  برهان تجربهٴ ديني از ديدگاه حكيم مسلمان
) ود عرفـا كـشف و شـه  (مقصود از تجربهٴ ديني در برهان تجربهٴ ديني گاهي تجربهٴ عرفـاني           

گونـه   تري مورد نظـر اسـت كـه هـر       نسبت به وجود خداي متعال است و گاهي معناي عام         
برهـان تجربـه دينـي در غـرب،        . گـردد   احساس حضور و وجود خداي متعال را شامل مـي         

  :شود هاي گوناگوني دارد كه به برخي از آنها اشاره مي روايت
انـد   ها گفتـه  تلف، بسياري از انسانهاي بسيار مخ ها و مكان    در زمان )  الف :روايت اول 

اند يـا   تصور اينكه همهٴ اين افراد فريب خورده) ب. اند كه وجود خدا احساس يا تجربه كرده   
خدايي كه مورد احساس و تجربهٴ مردم واقع شده         : نتيجه اينكه . اند نامعقول است    توهم كرده 

  .است، در خارج تحقق عيني دارد
كننـد و از ارادهٴ او در تعـارض بـا           اوند را احساس مي   ها حضور خد     انسان :روايت دوم 

خواهند كاري كنند، اما نيرويي در وجدان، آنهـا          يعني گاهي خودشان مي   (ارادهٴ خود آگاهند    
كننـد و ايـن       همچنين هنگام پذيرش امر الهي احساس آرامش مـي        ). دارد  را از آن كار بازمي    

  .خود برهان محكمي بر وجود خداست
هاي ديدار يا درك يا لقاي خدا، خود بنفسه معتبرند و متضمن هيچ  ربه تج:روايت سوم

اعتقادي  آنها بي. ها نيستند سنگين كردن فرضيه ـ اعتبار يا سبك هاي بي   اي از استنتاج    سلسله
  .)١١٤ـ١١٣، صخدا در فلسفه(گردانند  را مهمل مي

طور خـاص    كه بهترين استاد فلسفه و عرفان اسالمي است      جوادي آملي، برجسته   عالمه
رو آشـنايي بـا    انـد و از ايـن   دربارهٴ تقريرهاي غربي برهان تجربـهٴ دينـي، اظهـار نظـر كـرده          

  .هاي ايشان درخور اهميت است ديدگاه



اسالمي انديشه در ديني تجربه برهان     
117 

بهـره   هاي بي مواعظ خطابي و گفته«از نظر ايشان تقريرهاي موجود از برهان تجربهٴ ديني    
 است و علت رويكرد گروهـي از انديـشمندان    )٢٥٩، ص تبيين براهين اثبات خدا   (» از اتقان برهاني  

 )همـان (» فقدان تفكر عقلي و ضعف مباني فكـري تـام فلـسفي    «مسيحي به اين قبيل براهين      
هاي عرفاني ديگران بـراي اثبـات وجـود       نكتهٴ درخور توجه در مورد تمسك به تجربه       . است

ت كه دليل و برهـان   آور اس   خدا آن است كه شهود عارف تنها در صورتي براي ديگري يقين           
  .)٢٦٠همان، ص(مستقلي بر واقعيت داشتن متعلق آن شهود و تجربه در اختيار داشته باشد 

شهود نسبت به يـك واقعيـت   . ١: شود گاهي برهان تجربهٴ ديني به اين صورت تقرير مي       
تواند   اين شهود نمي  . ٢مقدس و ارزشمند امري است مسلم كه براي برخي روي داده است؛             

يك واقعيت فراطبيعي عامل پيدايش اين شهود . ٣ به علل و عوامل طبيعي باشد؛ پس مستند
  .بنابراين موجودي فراطبيعي وجود دارد. ٤است، 

  :جوادي اين استدالل از چند جهت ناتمام است زيرا به عقيدهٴ عالمه
بهره از چنين شهودي هستند، ممكن اسـت در مقدمـهٴ نخـست آن      كساني كه خود بي   . ١
  .ك كنند و آن را نپذيرندتشكي
نتيجهٴ اين استدالل فقط اثبات موجودي فراطبيعي اسـت و ايـن مقـدار بـراي اثبـات                  . ٢

الوجـود نيـست و     كه هر موجود فراطبيعي لزوماً واجب      چرا(كند    الوجود كفايت نمي    واجب
  ).الوجود است باشد، اثبات واجب آنچه در براهين اثبات خدا در درجهٴ نخست مطلوب مي

كاوانـه،   هاي روان  كه بنابر برخي از نظريه     مقدمهٴ دوم استدالل نيازمند اثبات است چرا      . ٣
هاي ديني اموري طبيعي، از قبيل غرايز يا وجدان اجتماعي، معرفي شده           عامل پيدايش تجربه  

  .است
توانـد تنهـا    شود كه حتي خود صاحب تجربه نيز نمي   با توجه به نكتهٴ سوم معلوم مي       .٤

به تجربهٴ شهودي خود نسبت به واقعي بودن متعلق آن يقين پيدا كند ـ مگر در نوعي  با اتكا 
ـ و در اين خصوص نيازمند اقامهٴ برهان عقلي         ) شهود معنوي حق اليقيني   (خاص از شهود    

  .)٢٦٢ و ٢٦١همان، ص(باشد  خود مي) مشهود(بر وجود متعلق شهود 
را )  مسيحي١حكيم مسلمان و متكلم(گاه رسد نقطهٴ اساسي افتراق اين دو ديد به نظر مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متكلم و به نحـو مجـاز    اطالق متكلم بر كساني مانند آلستون و سويين برن با توسعه در معناي كالم و                .١

  .است
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، حكيم مسلمان در پي دستيابي به اوال. شناختي و فلسفي ايشان جست بايد در مباني معرفت
است، كه جز از طريق برهان بـه معنـاي        ) باور صادق جازم ثابت   (يقين به معناي خاص آن      

 ر دليل استقرائي و   در برابر قياس خطابي، جدلي، مغالطي و شعري و نيز در براب           (خاص آن   
، آنچه در براهين اثبات وجود خـدا بـراي او در درجـهٴ اول           آيد و ثانيا    به دست نمي  ) تمثيلي

الوجود است، و نه يك موجود فراطبيعـي و   اهميت است اقامهٴ چنين دليلي بر وجود واجب      
شـناختي   مانند آن؛ در حالي كه متكلم مسيحي معاصر با پذيرش بسياري از مبـاني معرفـت              

شمارد و آنچـه   اي را ناممكن مي رايج در فلسفهٴ غرب، دستيابي به چنين دليل و چنان نتيجه          
شـود و از   نايافتني تلقـي مـي   بيند براي او آرزويي دست حكيم مسلمان براي خود حاصل مي   

آور باشد و اگرچه جان تشنه  تواند اطمينان كند كه البته مي اي تمسك مي رو، به چنين ادله اين
  .كاهد كند از عطش آن مي اب نميرا سير

يا شهادت و به تعبير علماي علم   (شود كه با تمسك به اصل گواهي          از اينجا معلوم مي   
كه براي اثبات ادعاي صاحبان تجربـهٴ دينـي و شـهودي بـه آن     ) اصول فقه، حجيت خبر ثقه 

اصـولي  كه چنـين   توان مالحظهٴ نخست حكيم مسلمان را پاسخ داد چرا   شود نمي   استناد مي 
 نهايــت يقــين  كننــد، چنــان كــه خبــر متــواتر در هرگــز يقــين مــورد انتظــار را افــاده نمــي

  .آورد و نه يقين مورد نظر حكيم مسلمان را شناختي پديد مي معرفت
گونه پاسخ داد كه اصوالً ايشان در چنين براهينـي همـه           توان اين   البته مالحظه دوم را مي    

اي متناسب با مقدمات آن مورد       د و در هر برهاني نتيجه     الوجود نيستن   جا در پي اثبات واجب    
انتظار است، چنان كه استاد مطهري اين نكته را در پاسخ به نظير همين اشـكال بـر برهـان                

  :اند نظم بيان كرده
ارزش برهان نظم تنها در اين حد است كه ما را تا مرز ماوراي طبيعت سوق            

كه طبيعت مـاورايي دارد و مـسخر   كند  قدر ثابت مي  اين برهان همين  . دهد  مي
به ذات و مستـشعر بـه افعـال    ] آگاه[=آن ماوراء است و آن ماوراء مستشعر     

اما اينكه آن ماوراء واجب است يا ممكن، حادث است يا قديم،            . خود است 
واحد است يا كثير، محدود است يا نامحدود، علم و قدرتش متنـاهي اسـت      

اينهـا مـسائلي اسـت كـه     . رج اسـت يا نامتناهي، از حدود ايـن برهـان خـا         
تنها بر عهدهٴ فلسفهٴ الهي است و فلسفهٴ الهي با براهين ديگري اينهـا           و تنها

  .)٥٥، ص١، جمجموعه آثار(كند  را اثبات مي
 محدودهٴ انتظار از برهان تجربهٴ دينـي را كـامالً   (Davis, 1989, pp.190-192)براي مثال، ديويس 

  .شود ين اشكال ميكند و مانع ورود ا مشخص مي
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 از برهـان  المعـارفي هٴدائر مالحظهٴ سوم ناظر به تقريرهاي ناقصي اسـت كـه در مقـاالت         
 نـه آنكـه از نظـر حكـيم مـسلمان       )٢٥٩، ص تبيين براهين اثبات خدا   : ك.ر(تجربهٴ ديني شده است     

كاوانـه نـسبت بـه همـهٴ          هـاي روان    درستي مقدمهٴ دوم استدالل قابل اثبـات نباشـد و نظريـه           
  .هاي ديني از احتمال صدق برخوردار باشد جربهت

از نظر حكيم . هاي عرفاني است بندي تجربه اي مهم در طبقه مالحظهٴ چهارم ناظر بر نكته  
شهود داراي مراتب و مراحل مختلفي است و تنها در برخي از مراحل، صـاحب               «مسلمان،  

متزلـزل حتـي در حـين    كشف در مرتبهٴ شهود از يقين برخوردار است و شهودهاي جزئي و     
بنـدي كلـي،    بنـابراين در يـك تقـسيم   . )٢٦٢ ـ  ٢٥٩همان، ص(» باشد مشاهده با يقين قرين نمي

  :لحاظ نوع متعلق آنها به دو دسته تقسيم كرد توان به  شهودها را مي
در . شهودهاي جزئي كه مربوط به امور نازل و مراتب خيالي و طبيعي عالم اسـت     ) الف

هود متزلزل است و شهود آن نيز به تبـع در معـرض تبـديل و تغييـر                  اين شهودها، خود مش   
قـوهٴ واهمـه و    «رو،    در اين شهودها، واقعيت مشهود امري محدود اسـت و از ايـن            . باشد  مي

خيال، خدعه و فريب را در آن راه داده و احكام و آثار حقايق و امور محـدود را از مـوطني        
يب بين آنچه در خيال منفصل جهان محقق است         دهند و بدين ترت     به موطن ديگر سرايت مي    

كننده پديده آمـده، جـدايي حاصـل          با آنچه به دخالت وهم در خيال متصل شخص مشاهده         
شود و از آن پس، نفس شاهد در تشخيص حق و باطل مشهودهاي خود گرفتار شـك و           مي

  .)همان(» گردد ترديد مي
ده و از تزلزل و اضطراب مصون شهودهايي كه مشهود در آن داراي كليت و ثبات بو     ) ب
در چنـين مـواردي شـاهد     . مقصود از كليت در اينجا كليت سعي است و نه مفهومي          . است

دسـت  ) نـه حـصولي  (به نحو حضوري   ) مجرد(به حقيقتي عقلي    ) صاحب تجربهٴ عرفاني  (
عنوان يك واقعيت و حقيقت عيني و خـارجي، بـر      ضرورت صدق آن به   «يابد، چنان كه      مي

» گـذارد   اهد محيط است به صورتي كه راهي براي ترديد و شـك در آن بـاقي نمـي                 انسان ش 
  .)٢٦١همان، ص(

نكتهٴ درخور توجه آنكه، در پرتو شهودهاي نوع دوم، تمييز درست و نادرست و حـق و                
گردد و قـواي وهمـي و         ميسر مي ) شهودهاي جزئي (باطل در عرصهٴ شهودهاي نوع نخست       

در . نمايانـد   و خيالي را چنان كه شايستهٴ عقول اسـت مـي   هاي برزخي   خيالي انسان صورت  
چنين حالي، خيال متصل با خيال منفصل هماهنگ شده و با حذف فاصله، خورشيد يقين                
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صاحب تجربه در ايـن مقـام، شـاهدي اسـت      . كند  ترين مراتب شهود پرتوافشاني مي      تا نازل 
يابـد هـيچ شـك و     حقي كه مـي بيند و در    كند جز حق نمي     واصل و به هر مرتبه كه نظر مي       

  .يابد ترديدي در او راه نمي
هـاي   هاي ديني و بلكه همهٴ تجربـه       شود كه ارزش معرفتي همهٴ تجربه       از اينجا معلوم مي   

صـاحب تجربـه اگـر      . عرفاني نه في نفسه و نه نسبت به اشخاص گوناگون يكسان نيـست            
عبيـري از شـهود معنـوي    عارفي واصل باشد كه به شـهود حقـايق عقلـي راه يافتـه و بـه ت               

كند، وگرنه  اليقيني برخوردار است، شهودهاي او، وي را با متن حقايق هستي مرتبط مي             حق
توانـد   در حال شهود، گمراهـي اسـت كـه راه از بيراهـه نمـي     ... رود و  راهه مي   در شهود بي  «

رهايي از چنين كسي البته پس از شهود و اتمام جذبه و يا در پي . )٢٦٣همان، ص(» شناسد باز
تواند با معيارهايي نظيـر تطـابق شـهود بـا عقـل و          اند مي   شر شياطيني كه بر او سلطه يافته      

  .شريعت يا مراجعه به استاد واصل، حق را از باطل تمييز دهد
شناختي خاصي كه برگزيـده، راه برهـان عقلـي بـراي             اما اگر كسي در اثر مباني معرفت      
در امر شريعت هنوز مردد باشد و از اسـتاد كامـل نيـز    تمييز حق از باطل را بر خود بسته و    

  .گونه ارزش معرفتي خواهند بود بهره باشد، ديگر شهودهاي جزئي وي براي او فاقد هر بي
گونـه از شـهودها و تجربيـات شخـصي بـا همـهٴ        ايـن «بنابراين، از نظر حكيم مسلمان      

هاي متزلزل و   د، همگي واقعيت  هايي كه با يكديگر و با تجربيات ديگر افراد دارن           ناسازگاري
پردازان   كاوان و تئوري    هاي كاربردي روان    ها و تئوري    مضطربي هستند كه تنها موضوع فرضيه     

توانند مورد تحليـل قـرار     مي عنوان موضوع معرفت يعني فقط به. نمايد گرا را تأمين مي     حس
  .)٢٦٤همان، ص(» گيرند گيرند و خود در رديف معارف منطقي قرار نمي

هاي ديني آن هم براي افـراد خاصـي از          گردد كه تنها بخشي از تجربه          مي  از اينجا معلوم  
د به اين پرسـش پاسـخ       اينك حكيم مسلمان باي   . صاحبان تجربه داراي ارزش معرفتي است     

اگـر  : هايي در ميان آدميان هست؟ و ثانيـا   راهي براي احراز وجود چنين تجربه   اوال: دهد كه 
تواند داراي ارزش معرفتي باشـد،   هايي ثابت شود، آيا براي ديگران نيز مي وجود چنين تجربه 

  يعني به نحوي ايشان را از وجود متعلقات خود آگاه كند؟
روشن است كه اگر پاسخ مثبت باشد، زمينه براي طرح صورت صحيحي از برهان تجربهٴ 

هاي  توجه به محدوديت البته با   . ديني كه مورد قبول حكيم مسلمان باشد، فراهم خواهم بود         
  .آن كه پيش از اين بدان اشاره شد
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  گيري نتيجه
هرچند، آنچه امروزه با عنوان برهان تجربهٴ ديني با تقريرهـاي گونـاگون آن توسـط كـساني          

زمـين   شود متناسب با فضاي معرفتي و فرهنگي مغرب        چون آلستون و سويين برن مطرح مي      
انديشهٴ اسالمي آن را مورد نقـد و ارزيـابي قـرار داد و           توان با استفاده از مباني        است، اما مي  

ها و كمبودهايش با تكميـل و تتمـيم آن براسـاس مبـاني حكمـت                  ضمن نشان دادن كاستي   
وسيله مباحث الهيات اسالمي را  اسالمي تقريري مناسب و قابل قبول از آن ارائه داد و بدين  

ب رشد و بالندگي فرهنگ اسـالمي      بسط و توسعه داده و تعامل فرهنگي را كه همواره موج          
  .بوده است، محقق نمود
  :توان به نتايج زير دست يافت از آنچه گذشت مي

رواج و اهميت يافتن برهان تجربهٴ ديني بر وجود خداونـد در ميـان فيلـسوفان ديـن              . ۱
ويژه تأكيد فيلسوفان معتقد به خدا بر آن متأثر از بستر معرفتي و فرهنگـي خاصـي     غربي، به 

  .ويژه دو قرن اخير بر غرب گذشته است  كه پس از رنسانس و بهاست
در ميان فيلسوفان و متكلمان مسلمان چنين برهاني رسميت و رواج نداشـته اسـت،        . ٢

اي از تقريرهـاي برهـان    اي بر وجود خدا اقامه شده است كه قابل مقايسه با پاره          هرچند ادله 
  .باشد تجربهٴ ديني مي

اي فروتر از براهين فلسفي نـابي        مان، برهان تجربهٴ ديني در مرتبه     از منظر حكيم مسل   . ٣
نشيند و قاصر از افادهٴ يقين تـام منطقـي    از قبيل برهان وجوب و امكان و برهان صديقين مي     

به معناي فنّـي منطقـي آن بـر چنـين دليلـي بـا       » برهان«است و به همين جهت، اطالق نام     
  .تسامح همراه است

توان برهان تجربهٴ ديني را تتميم و تكميل كرد و در مواجهه با كسي           ي، م در عين حال  . ٤
شناسـي غربـي    پذيرد و در فضاي معرفـت  شناختي فيلسوفان اسالمي را نمي  كه مباني معرفت  

  .از آن استفاده كرد» جدال به احسن«انديشد از باب  مي



 ۱۳۸۹ پياپي ششم،زمستان ،دوم شماره  سال سوم،فصلنامه اسراء،
١٢٢ 

  منابع
، ترجمه مالـك حـسيني،     »تتجربهٴ ديني ادراك خداوند اس    «،  )تا  بي(ويليام، آلستون   . ١

  .٢١ـ١٥، ص٥٠كيان، ش
انتـشارات طـه،    : ، تجربهٴ ديني، ترجمه عباس يزداني، قم      )ش١٣٧٧(وين، پراودفوت   . ٢

  .چاپ اول
الزهـراء،  : ، ده مقاله پيرامون مبـدأ و معـاد، تهـران    )ش١٣٦٣(عبداهللا، جوادي آملي    . ٣

  .چاپ اول
  .اسراء: ، قم١ت خدا، چ، تبيين براهين اثبا)تا بي (--------------. ٤
مؤسـسهٴ تنظـيم و   : ، شرح چهل حديث، تهـران     )ش١٣٨٨) (امام(اهللا،    خميني، روح . ٥

  . نشر آثار امام خميني، چاپ اول
، الميزان في تفسير القرآن، مؤسسهٴ االعلمـي        )ق١٣٩٣(طباطبايي، سيدمحمدحسين   . ٦

  .، چاپ سوم٢٠للمطبوعات، جلد
، عرفان، ذهن، آگاهي، ترجمه سيدعطاء انزلـي،        )ش١٣٨٤(سي، فورمن   . رابرت كي . ٧

  .دانشگاه مفيد چاپ اول: قم
بوستان كتـاب، چـاپ   : ، تجربهٴ ديني و گوهر دين، قم    )ش١٣٨١(نيا، عليرضا     قائمي. ٨

  .اول
: گرايي، سنت و عرفان، ترجمه سيدعطاء انزلي، قم     ، ساخت )ش١٣٨٣(كتز، استيون   . ٩

  .آيت عشق، چاپ اول
، چاپ  ١انتشارات صدرا، جلد  : ، مجموعه آثار، تهران   )ش١٣٧٤ (مطهري، مرتضي . ١٠
  .ششم

، خــدا در فلــسفه، ترجمــه بهاءالــدين )ش١٣٧٠(هــپ بــرن، رونالــد و ديگــران . ١١
  .موسسهٴ مطالعات و تحقيقات فرهنگي، چاپ اول: خرمشاهي، تهران

12. Davis, Caroline Franks (1989), The Evidential Force of Religious 
Experience (Oxford, Oxford University Press). 

13. Don, Cupitt (1988), Mysticism after Modernity (London: Blackwell). 
Swinburne, Richard (1991), The Existence of God (Oxford, Oxford 

University Press 
  




