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 چکیذه 

صع ایهى هماههه )کهه  .كهىص یکه بغای اثبات وجىص سضا اعائهه ه اؿت هایی صیًی یکی اػ اؿتضالل ۀاؿتضالل اػ ُغیك تجغب

صیًی که بغسهی ارهغاص اػ ؿهغ  ۀاػ تجغب ،ایى اؿتضالل (اؿت :صیًی ۀبغهاو تجغب;ُىع سالهه و کمتغ صلیك،  بههغاص اػ آو 

صع کتها   اػ جمله کـايی اؿت کهه بغو ؿىئیىکًض. عیچاعص  ای به ؿىص وجىص سضا اؿتفاصه هی ًٗىاو لغیًه گظعايًض، به هی

بهغ آو : باوعی اهه  آؿهاو;های اؿتضالل او اهلی اؿت که يام  . یکی اػ پایهکًض الاهه هیتضالهی عا چًیى اؿ وجود خدا

 یءكه ُىع هذتم  بهکه  تىاو يتیجه گغرت ض، هییاهف به اصعاک صعآ یءكگىیض اگغ  ُىع سالهه هی يهض. ایى اه  به هی

اػ صیًهی اؿهت و  ۀتجغبهػ ایهى اهه  صع بغههاو داًغ، اعػیابی ايتماصی اهکاو اؿهتفاصه ا ۀهماههضف اهف وجىص صاعص. 

، بهه ایهى صیًی ۀصع بغهاو تجغب ایى اه  کاعبغص غكضه تىؿَ صیگغاو ب هِغح و يمضهای يىیـًضه )هماهه( هجمىٕ يمضهای

   اؿتفاصه يیـت. صیًی لاب  ۀصع بغهاو تجغبهای جضی  ساُغ هىاجه بىصو با چاهق هبيتیجه سىاهین عؿیض که ایى اه  
 بغو، اثبات وجىص سضا. ی صیًی، عیچاعص ؿىئیى باوعی، بغهاو تجغبه اه  آؿاو لیذی:واژگاو ک
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 هقذهه

ۀ تجغبهها، بغههاو  های هشتلفی بغای اثبات وجىص سضا الاهه كضه اؿت. یکی اػ ایى اؿتضالل ۀ صیى اؿتضاللرلـفصع 

بغو  عیچهاعص ؿهىئیى هها آوکی اػ ۀ صیًی اػ جايب ریلـىراو هشتلفی پلتیبايی كضه اؿت که یتجغبصیًی اؿت. بغهاو 
. کًهض یهاؿت، اػ ایى بغهاو صرإ  1وجود خداآو رو  ؿیؼصهن کتا   ىیتغ ههنباكض. وی صع هىاًٖ هشتلف که  هی

 2:بهاوعی اهه  آؿهاو;کهه آو عا  کًهض یههی اؿهتفاصه كهًاست ه٘غرتبغو بغای تبییى اؿتضالل سىص اػ اههلی  ؿىئیى

باوعی به يذهى ٗمهىهی و بهه اهکهاو اؿهتفاصه اػ آو صع  ی اه  آؿاوصعؿت بهل او . به ایى جهت، لىام اؿتضالسىايض یه

 ۀ صیًی هبتًی اؿت.تجغببغهاو 

ؿهی. صی. بهغاص صيبهال  ۀ، يىكهت3:بهغاهیى اثبهات وجهىص سهضا; ۀباوعی عا تا هماه اه  آؿاو ۀپیلیًهغؿىم اؿت که 

اها هذتهىای ایهى اهه  عا بهه كهک   ،کًض ه اؿتفاصه يمییا ًٗىايی هلاب: باوعی اه  آؿاو;ٗباعت او اهبته اػ  4کًًض. هی

 کًض: گىيه بیاو هی هشتوغ ایى

يمیا در يریز  دهین اییى اطیک کیه هیذعیاا ػیًاا ی را واق  فزف عملی ها که در هز هقام دیگزی هبًای کار قزار هیی

ین، هگز ایًکه دلیلی ایجابی در دطک داػ ه باػین هبًی بز ایًکه تىهمی هظ ًذ. ایی هی ى تًهیا تلیمیًی اطیک کیه گیز

ین. بزای باور به واق    (Broad, 1939: 163) يما بىدو ادراکاا حظی هعمىل اىد دار

ٗوهغ هیهىم، اههلی عا تذهت ًٗهىاو  تىههاؽ عیهض، ریلـهىف اؿهکاتلًضی هن ،اؿت که پیق اػ بهغاص تىجهكایاو 
 5، اكهتغاک هفهْ صاعص.٘غرهی کهغصه بغو ؿهىئیىباوعی هِغح کغصه اؿهت. اهها اهه  او بها آيچهه ب٘هضها عیچهاعص  آؿاو

 .  بغوین بغو ؿىئیىبه ؿغاٙ آثاع  بایض ئغ ها هىعص باوعی تغتیب، بغای بغعؿی اه  آؿاو ایى به

 :کًض هیهای هتفاوتی بیاو  باوعی عا به كیىه های هشتلف اه  آؿاو صع يىكته بغو ؿىئیى

هظ ًذ. ایى اؿیل هیا را بیه  ،رطذ يرز هی هايذ که ب گىيه گىیذ چیشها هح ماًل هماو باوری هی طىر االؿه اؿل آطاو به

باوری اطک. چًییى ػخـیی  ، ػخؾ آطاو6بزد که ػخـی با باورهای هىجه، یعًی ػخؾ هعقىل ایى طمک هی

، ػیخؾ ػیکاچ چییشی را بیاور وکًذ هگز ایًکه دلیلی بزای اه ًاع اس باور داػ ه باػذ. بزعکض ا چیش را باور هی همه

   (Swinburne, 2001:141)یلی بزای باور کزدو داػ ه باػذ.کًذ هگز ایًکه دل يمی
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 گىیض:وی هن چًیى صع کتا  ایماو و ٗم  هی

یًیه رطذ آو يرز هی های که اػیاء به ػکل ایجابی ب گىیذ، يحىه باوری تًها هی اؿل آطاو ای اطیک بیز  گىيه هظی ًذ، قز

یًه آورطذ  يرز هی های که اػیاء ب ايذ. اها يحىه ایًکه آيها چگىيه گىيیه  ای يیظیک بیزای ایًکیه اػییاء آو گىيه يیظ ًذ، قز

يرزم بزطذ که هیشی در اتیاق  هيرزم بزطذ که هیشی در اتاق وجىد دارد، پض اح مااًل چًیى اطک. اها اگز ب هيیظ ًذ. اگز ب

ایىبی وجیىد  ۀکیه سهیًی اىاهیذ بیىد دلییل يیظک، آيگاه ایى تًها در ؿىرتی بزای ایًکه گماو کًن هیشی وجىد يذارد

کًیذ، در ؿیىرا  کیه چؼیماين درطیک کیار هی ام و )درحالی گماو کًن همه جای اتاق را يگاه کیزدهکه  داػ ه باػذ 

  (Swinburne, 2005: 92) دیذم. هؼاهذه قادر به تؼخیؾ هیش هظ ن و...( اگز هیشی در اتاق بىد آو را هی

 کًض: باوعی عا چًیى تىهیف هی وی جای صیگغ اه  آؿاو

حاكیز  xيرز کظی بزطذ که  ه( ب7اس اؿىل عقاليیک اطک که )در يبىد هالحراا ااؽ( اگز )به يحى هعزف ی اؿلی

رطذ ػیخؾ  يرز هی هها را دارد(. آيچه ب حاكز اطک )و آو ویژگی xها را دارد(، آيگاه اح مااًل  اطک )و بزای ویژگی

هیىرد اع میاد  8روػى ۀيبىد هالحراا ااؽ( حافر گىین )در کًذ، اح مااًل وجىد دارد. به يحى هؼابه هی ادراچ هی

يرز کظی بزطذ که در گذػ ه چیشی را ادراچ یا فعلی را ايجام داده، آيگاه )در يبیىد هالحریاا ایاؽ(  هاطک. اگز ب

ه کًین، تجزبی ها را ادراچ هی رطذ آو يرز هی هگىيه که ب ، یعًی آو9رطًذ يرز هی هگىيه که اػیاء ب اح مااًل چًیى اطک. آو

ین، سهیً کًین یا به ااطز هی هی  (Swinburne, 2004: 303) ايذ. اىبی اطک بزای باور به ایًکه اػیاء چگىيه ۀآور

تىجه لهغاع صاصه، صع ایهى  آثاعف هىعص صیگغبیق اػ  وجود خداباوعی عا صع کتا   بغو اه  آؿاو که ؿىئیى  آيجا اػ

صیًهی  ۀباوعی عا صع عاؿهتای بغههاو تجغبه بغو صع آيجا اه  آؿهاو تمغکؼ ها بغ ایى کتا  سىاهض بىص. ؿىئیىيیؼ هماهه 

بغو و يمهضهای واعصه  . صع اصاهه، هضٗای ؿهىئیىاؿت بغهاوبغعؿی ها يیؼ هِ٘ىف به همیى عو  > اػ ایىکًض. هِغح هی

 كىص. به آو اعائه هی

اؿتفاصه کًض، سىص عا يیاػهًهض اههلی ًٗىاو اؿتضالهی به يفٖ سضاباوعی  صیًی به ۀبغای ایًکه بتىايض اػ تجغب بغو ؿىئیى

باوعی اؿهت>  . ایى اهه  صع ئهغ او، اهه  آؿهاويلاو صهضيمایی تجاع  صیًی عا  والٖ ضی آو بتىاي واؿِه بیًض که به هی

تىاو تًها بها  اؿت و به همیى ساُغ يیاػ به اثبات ساهی يضاعص و هی: اهلی اػ اهىل ٗماليیت;ی وی  اهلی که به گفته
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 بغو ؿهىئیىهضق آو عا يلاو صاص. اهبتهه  ،كهىص ه٘غرتی اعجإ هشاُب بههیؼ و  ۀهلاهض هىعص هایی هايًض هثالاؿتفاصه اػ 

باوعی صرهإ  صهض، اها صهیلی هـتمین يیـهت> بهه ایهى هً٘ها کهه اػ آؿهاو صهی  صیگغی يیؼ بغای پظیغف ایى اه  اعائه هی

باوعی، ها عا به پظیغف آو تغغیهب  کًاع گظاكتى اه  آؿاوکًض، بلکه اػ ُغیك يلاو صاصو ٗىالب ياهِلى   هـتمین يمی

 كىص:  ت هیباوعی هًجغ به كکاکی   کًض. وی ه٘تمض اؿت ٗضم پظیغف اه  آؿاو هی

گاه باػًذ که عذم پذیزع اؿیل آطیاورطذ که چًیى يىیظًذگايی اس طقىم در باتالق ػکاکی   يرز يمی هب  باوری در  ی آ

ز تجیارب اطی داده کًًیذ، آيگیاه دیگیػىد. اگز هًاطب اطک که ایى اؿل را بزای  هًجز به آو هی ،ز تجاربدیگهىرد 

باوری بیزای تجیارب دیًیی هًاطیب  ایؼاو يیاسهًذ دلیل اىبی هظ ًذ بزای ایًکه يؼاو دهًذ اطی داده اس اؿیل آطیاو

  (Ibid: 304) يیظک.

 گىیض: وی صع جای صیگغ هی

هح مل ؿادق در يرز گزف ه يؼىيذ، طىر  بهبىد هالحراا ااؽ( تز )در ي اگز بیؼ ز تجارب و همچًیى ااطزاا قىی

 یا هالحریه باوری اجاسه يذهین کیه قیىا قابل هعزفک عادی بظیار ايذکی اس جهاو اىاهین داػک. اگز به اؿل آطاو

ی تیىايین چییش طیخ ی هی ک اىاهین یافک؛ باتالقی که در دروو آو بهطزعک اىد را در باتالق ػکاکی   داػ ه باػذ، به

  (Swinburne, 2004: 306) بذايین.

 ،اػ دٌهىع اكهیاء 10ایجهابیۀ تجغبه. 9 :عوكى كض. وی ه٘تمض اؿت بغو ؿىئیى ۀهای ههمی اػ ئغی تا ایًجا بشق

بهغ  ارهؼووباوعی اؿهت کهه  اؿت ، هگغ ایًکه هالدٔات ساهی صع کاع باكض. ایى هماو اه  آؿاو صهیلی بغ وجىص آيها

تهىاو  يمی. 9 >كهىص ت هیباوعی هًجهغ بهه كهکاکی   ايکاع اه  آؿاو. 2 >اٗمال اؿت ؼ لاب تجاع  اصعاکی، بغ دارٔه يی

 تجاع  ٗاصی پظیغرت، اها صعهىعص تجاع  صیًی ايکاع کغص. ۀباوعی عا صعباع اه  آؿاو

 پاطخ به دالیل هخالداو .1

کًًهض يلهاو صهًهض کهه اهه   یکًض که بغ اؿاؽ آو هشاهفاو او تالف ه بذث، صو صهی  عا ه٘غری هی ۀصع اصاه بغو ؿىئیى

 کًض.  هی عصایى اصهه عا  بغو ؿىئیىاٗمال بغ تجاع  صیًی يیـت.  باوعی لاب  آؿاو
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 دلیل يخظک و پاطخ به آو. 1-1

ت يیـت، بلکهه هبتًهی بهغ تىجیهه اؿهتمغایی اه  بًیاصیى ٗماليی   ،باوعی ایى اؿت که اه  آؿاو هشاهفاو صهی  يشـت

  ٗاصی صع صؿتغؽ، اها صعهىعص تجاع  صیًی سهاع  اػ صؿهتغؽ اؿهت. هشهاهف اؿت و ایى تىجیه اؿتمغایی صع تجاع

سىبی اؿت بهغای ایهى  ۀػهیً ،داًغ اؿت xئغ بغؿض  هگىيه بیاو کًض: ایًکه ب همکى اؿت اؿتضالهق عا ایى بغو ؿىئیى

داًهغ  xه اؿهت کهه ئغههاو عؿهیض های صاكته باكین که ولتی صع گظكهته به والً٘ا داًغ اؿت، تًها اگغ لغیًه xباوع که 

ُىع يلاو صاصه اؿت که  های پیلیى ها صع هىعص هیؼ ایى ل تجغبهاهثًٗىاو  بهچًیى اؿت. يیؼ والٖ  اؿت، ثابت كضه که صع

اؿتمغاء و هلهاهضات  ۀعؿض، به پلتىاي ئغهاو هی هاکًىو يیؼ ولتی هیؼی ب عو > اػ ایىکًًضه يیـتًض هایی گمغاه چًیى تجغبه

> اػ ای هذغوهًهض اهها تجهاع  صیًهی اػ چًهیى پلهتىايه عص،هاو لغاع صا یجه بگیغین که هیؼی صع هماب تىايین يت گظكته هی

 كاو اػ دـا  تجاع  ٗاصی جضاؿت. دـا  عو ایى

ػههاو  کًین، هن ُىع يیـت که ولتی هیؼی عا هلهاهضه ههی صهض: اواًل همىاعه ایى به ایى يمض چًض پاؿز هی بغو ؿىئیى

هاو وجهىص صاعص. بها ایهى  هیؼی صع هماب  بتىاو پظیغرتؼ عا يیؼ به ساُغ بیاوعین تا به ایى واؿِه تجاع  پیلیى سىص اػ هی

پاؿهز صاص کهه اؿهتمغاء  ُهىع ایهى بغو ؿهىئیىكایض بتىاو به  دـا ، صع چًیى هىاعصی اػ پلتیبايی اؿتمغاء سبغی يیـت.

ها صع طههى  یا دتی بغسی اػ آو  اهی هىاعص تجغبهکًض که بغای هضق یک دکن اؿتمغائی، الػم باكض تم گىيه ٗم  يمی ایى

آيکهه صع سهاُغ صاكهته باكهض چهه  ضوو ل همکى اؿت کـی بضايض که آ  صعیا كىع اؿت، بهاهثًٗىاو  بهها داًغ باكض. 

تمغاء باوعی يیؼ يیاػهًض به ساُغ آوعصو هىاعص اؿه پلتیبايی اؿتمغاء اػ آؿاو عو > اػ ایى اؿت ػهايی والً٘ا آ  صعیا عا چلیضه

   كضه صع گظكته يیـت.

، ایى اؿت که ها اؿاؿًا صع بغسهی عؿض ئغ هی به یا کًًضه به صهی  اول هشاهفاو، که پاؿز لايٖ بغو ؿىئیىپاؿز صیگغ 

باوعی عا صع ههىعص آو  يضاعین تا بتىايین اػ ُغیك اؿتمغاء آؿهاو ،کًین پیلیى يـبت به آيچه اکًىو هلاهضه هی ۀهىاعص تجغب

كضه عا ببیًین، اؿتمغاء صع ههىعص پهظیغف اصعاک هها اػ آو هىجهىص  کلف جايىعی تاػه ۀل اگغ یک گىياهثًٗىاو  بهبپظیغین. 

هها صع  .توهىع اؿهت تىاو گفهت صع چًهیى ههىاعصی تجغبهه پیلهیى لابه  هی بغو ؿىئیىصع پاؿز کًض.  يمیهیچ کمکی 

اهها ایًکهه هشهاهف اهه   ،هلهاهضه عا صاعیهن اصعاکات هذیخ اػ ُغیك دؾ بیًهایی و ۀتجغب ،های هلابه رغاواو يمىيه
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 صؿهتغؽ اػ سهاع  صیًهی تجهاع  صع ههىعص اها صؿتغؽ، صع ٗاصی تجاع  صع اؿتمغایی تىجیه گىیض ایى باوعی هی آؿاو

صٗا کغصه و با هثال کـی که  ًٗىاو به .تىاو آػهىص صیًی عا هی ۀػیغا صع هىاعص ػیاصی کاعکغص تجغب >هذیخ يیـت باكض، هیا

كهًاستی صع  ثیغات هثبهت عواوأاثغات هثبت آو عا صع ػيضگی صيیىی سىص ببیًض هايًض تتىايض  کًض، هی هیعاػ و يیاػ  سضاويض

 های صیگغ ػيضگی صيیىی. طهى آصهی یا كفا یارتى اػ بیماعی الٗال  یا يجات اػ ههلکه

 دلیل دوم و پاطخ به آو. 1-2

هها و  تهىاو صع ههىعص وییگی ایى اؿت که ایهى اهه  عا هی کًض يمض هی بغو ؿىئیىباوعی که  صهی  صوم هشاهفاو اه  آؿاو
عوصعیک چیِؼم عا لائ  بهه ایهى  ،بغو ؿىئیىهىاعص هجاػ يیـت.  صیگغاها اؿتفاصه اػ آو صع  ،کاع بغص هب 11:هذـىؽ;عوابَ 

که  کًض اعائه هی ها و عوابَ هذـىؽ عا آوعص رهغؿتی اػ ایى وییگی م هیلىهی که اػ چیؼِ  صع يم  ویکًض.  ئغیه ه٘غری هی

 ، ؿهفتی، يغههی، گغههی، ؿهغصی، كهبیه بهىصو، هتفهاوت بهىصو و...بهىصو ، لغههؼبهىصو هىاعصی هـتًض اػ لبیه : آبهی

(Swinburne, 2004: 307)  
 يىیـض: هی بغو ؿىئیى

ایىبی  ۀای یا هزب  یا جاهیذ اطیک، اییى سهیًی بزطذ که قهىه Sيرز فزد  هبًا بز يرز چیشم، اگز چیشی )به يحى هعزف ی( ب

ییایی هگىيه اطک. اها اگز چیشی ب اطک بزای باور به ایًکه آو چیش ایى ییا کؼی ی ییا  12يرز بزطذ که هییش ییا هییش ویک ىر

تىايییذ  گىيه اطک. ػما هی اىبی يیظک بزای باور به ایًکه آو چیش ایى ۀيدظه سهیً کؼ ی روطی اطک، ایى وكعیک فی

ای، هزبی  و  قهیىه ءیک هیش اطک، تًها بز ایى اطاص که ایى ػیی ءه ایى ػیاىبی داػ ه باػیذ بزای باور به ایًکۀ سهیً

ايذ، بیزای يىػی ى اطی داده  يریز رطییذه هگىيیه بی رطذ و بز ایى اطاص که چیشهایی که )در گذػ ه( ایى يرز هی هجاهذ ب

  (Ibid: 308) ايذ. ػذه هی

فاوت وجىص صاعص یا سیغ. ٓاهغًا يگاه چیهؼم چًهیى تجغبه ت صع ایًجا بذث بغ ؿغ ایى اؿت که آیا هیاو تجغبه و تفـیغِ 

کًًهضه هـهتًض  اؿت که چًیى تمایؼی وجىص صاعص. صع عویکغصی چیؼهی، گؼاعف تجاع  صیًی ياكی اػ تفاؿیغ رغص تجغبه

ها هذه  سضكهه اؿهت. اهها  اٗتباع آوعو  ػیض> اػ ایى هیکًًضه صع آو  که رغص تجغبه باكًض هیو اػ ایى جهت لائن بغ ؿًتی 
 با چًیى تمایؼی هشاهف اؿت: بغو ؿىئیى
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یزا روػى اطک کیه هیا  ؛يیظک تزطینحقیقی و تدظیز بکؼذ، قابل  ۀکًذ هیاو تجزب اطی هايًذ آيچه چیشم تالع هی س

هیا  تیىاو آو داريذ که يمی ای غیزحظی یها که ویژگی داػ ه باػین اػیائی ۀدربار  بظیاری هىجه هظ ین باورهای ادراکی

کیه  بیه اییىهى در بیاور که بزگزدايذ. افزاد کمی تزدیذ اىاهًذ کزد  ،اػیائی که ویژگی حظی داريذۀ دربار  ییرا به باورها

آو سو کیه  ۀحال، اگز اس هى پزطیذه ػىد چه چیشی دربیار   ایى هىجهن. با ،همظزم اطک ،بیًین سيی که آو طزف اتاق هی

مظز هى اطک، هطمئًًا قادر يخىاهن بىد پاطخ ركایک ػىد باور کًن او ه داين وجىد دارد که باعث هی همظز اىد هی

  (Ibid: 309) تىايذ تىؿیف کًذ. آیذ که هی تىايذ تؼخیؾ دهذ، بزيمی بخؼی بذهن... اس ایًکه کظی هی

ها صع آههىستى ایًکهه چهه اكهیاء یها  گىیهض ايـهاو صههض و هی به اؿتضالل ٗلیه عویکغص چیؼهی اصاههه هی بغو ؿىئیى

ا هیهؼ ویکتىعیهایی یها کلهتی عوؿهی ع هايًهضتغی  بـا ارغاص بتىايًض اهىع پیچیضه یؼ کًًض، هتفاوتًض. چههایی عا هتما وییگی

 ها تلشین صهًض. ها دـی آي بضوو تملی  به وییگی

های او لضعی ياعوكهى اؿهت.  و همچًیى پاؿز ،باوعی صع هىعص اكکال چیؼهی به اه  آؿاو بغو ؿىئیىتىًیذات 

ؿه ههفذه تىًهیخ صههض. یا كًاؿی عا صع صو  کىكض بذثی اؿاؿی صع ه٘غرت ى اؿت که وی هیٗلت ایى اهغ ادتمااًل ای

کًهض، اكهکاالت اؿاؿهی ایهى  باوعی ه٘غری و يمهض هی صو اكکاهی که او بغای اه  آؿاو عؿض ئغ يمیهبُىعکلی،  اها به

صیًهی بها  ۀص ایهى اهه  صع بغههاو تجغبهکه صع اصاهه سىاهین صیض، کاعبغ ض. چًاوًصیًی باك ۀاه  صع اعتباٍ با بغهاو تجغب

 عو اؿت.هتغی عوب هغاتب جضی های به چاهق

هالدٔهات ;کًهض، بذهث  باوعی عاجهٖ بهه آو ههذبت هی بغو ًمى ه٘غری اه  آؿهاو بذث ههمی که ؿىئیى
باوعی هًهضع  اؿهت. ایهى هالدٔهات  صع اه  آؿاو: صع يبىص هالدٔات سام;هىعت لیض  اؿت که به 13:سام

کًض کهه اگهغ عر صهًهض، ههضٗای يهآغ بهغ  سام عا ه٘غری هی ی بغو چهاع يىٕ هالدٔه ًض؟ ؿىئیىهـت کضامسام 

 کًًض: تجغبه عا باُ  هی

اصعاک صع كغایِی یا تىؿَ رغصی هىعت گغرته که صع گظكته ياهىثك كهًاسته ;ای اؿت که ُبك آو  يىٕ اول هالدٔه -9

 ای عا اػ ؿهغ گظعايهضه گغصاو تجغبهه تأثیغ هىاعص عواوتذتهمکى اؿت كشن  ًٗىاو هثال به (Ibid: 311) .:اؿت كضه
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و  xداًغ اؿهت و وییگهی ساههی صاعص، صهیلهی بهغ وجهىص  xعؿض  ئغ هی هب ایى هِلب کهباكض. صع ایى كغایَ، صیگغ 

 يیـت.   صاكتى آو وییگی

که به هذهاّ تجغبهی  رالض آو يىٕ اػ تجغبه اؿت S رغصصهض  يلاو هی کـی جایی اؿت که;سام يىٕ صوم  ۀهالدٔ -2

 هثهاِل  (Ibid) :ههاصق باكهض، ًهغوعی اؿهت. ادتمهال  بههبغای آهاع یک هضٗای اصعاکی )اػ يىٕ هذ  بذهث( کهه 

يىكهض،  صوم ایى اؿت که اگغ کـی که لباًل چای يًىكیضه با يىكیضو های٘ی اصٗا کًض که چای هیۀ هالدٔبغای  بغو ؿىئیى

 پظیغف يیـت.  اُالٕ يضاصه باكض، گفتاع او لاب  ت آو هایٖ به اوو کـی هن صع هىعص هاهی  

ای، بـهیاع  کًض، ایى اؿت که يلاو صاصه كىص بغ اؿاؽ كهىاهض ػهیًهه عا ابِال هیx  ؿىم که هضٗای اصعاک ۀهالدٔ; -9

تغ اػ  عا هذتمه  xای ٗضم دٌهىع  داًغ يیـت. ... صع ایى هىعص کاری يیـت که كىاهض ػهیًه xبـیاع هذتم  اؿت که 

لهضع  عا به Sۀ تا بتىايض يیغوی تجغب ،داًغ اؿت xبـیاع ياهذتم  کًض که بلکه بایض ایى ادتمال عا بـیاع ،آو کًًض دٌىع

ای، بیلهتغ چیؼههایی کهه رکهغ  اؿت که بغاؿاؽ كىاهض ػهیًهه آو بغو ؿىئیىٗلت ایى گفتاع  (Ibid) :کاری سًثی کًض.

 ههای سیاباویکهی اػ كاو اؿت. همکهى اؿهت صع  هضقدتمال اكاو بیلتغ اػ  کًین، ادتمال کظ  کًین هلاهضه هی هی

کمتهغ  سیاباوکًض و ادتمال پیلیًی دٌىع او صع آو  ػيضگی هی ؿًًض بیًن> اها او صع  عا هی اوه ن صوؿتیتهغاو گماو کً

اگهغ اهها  ،ای کاری اؿت بغای سًثی کغصو وػو ایى كاهض ػهیًه ها ۀاػ ادتمال سالف آو اؿت. صع كغایَ ٗاصی، هلاهض

ای ادتمال وجهىص  اؿت یا هغصه، صع ایى هىعت كاهض ػهیًه ؿًًض اکًىو صع  اوه ن که صوؿتیاُالٕ هىثك صاكته باك ها

 هايض. باوعی اػ ٗم  باػهی تغتیب اه  آؿاو ایى کًض و به او صع سیاباو تهغاو عا بـیاع بـیاع ياهذتم  هی

ُىع  بههاكهض، ًیها ب باكهضداًهغ  xه چاهق کلیضه كىص که چه تىايض بغ ایى اؿاؽ ب هی xهبًی بغ اصعاک  Sاصٗای ; -4
رهغصی اؿهت کهه  ،که همابه  كماؿهتکـی  یضبضاي صع یک ههمايی اگغ 14:هظکىع يبىصه اؿت. ۀٗلت تجغب، x هذتم 

صع ههمهايی داًهغ باكهض یها يباكهض، تهاو  هباؽ پىكیضه و سىص عا گغین کغصه، رهاعٙ اػ ایًکهه صوؿهت كماهايًض صوؿت 

 صع ههمايی يیـت. تاو صهیلی بغ وجىص صوؿت كما ۀهلاهض

 :کًض گغ، ایى چهاع هالدٔه عا چًیى سالهه هی صع هثاهی عوكى بغو ؿىئیى

ام کیه ردای روهیی بیه تیى  کًن هزدی را دییذه ادعا هی ،رطذ يرزم هی هپزم و بز اطاص آيچه ب فزف کًیذ که اس اىاب هی
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تىايییذ  ياپذییذ ػیذه اطیک. ػیما هی ،هحق ایًکه به او يگاه کزدم به و کزده هیاس دودکغ ػىهیًه به باال يگاه  داػ ه،

هیای دیگیز  ( هىقعیک2) ؛دی هظی ن... اص ( هى هع اد به اطی داده اس ال1ادعای هى را بز ایى اطاص ايکار کًیذ که: )

اها آو هزد ( همظز هى بیذار بىده، 3تىاين ردای روهی را تؼخیؾ دهن؛ ) يؼاو داده اطک که در ؿىرا هؼاهذه، يمی

طیىاليی  ۀآو ػخؾ آيجا يبىده. یا ایًکه دلیل اط قزایی اىبی ياػی اس تجزب ،هح ملطىر  به. بًابزایى، اطک را يذیذه

که هیذعی هظی ن اتدیاق  چهآي تىايًذ ياپذیذ ػىيذ و بًابزایى ياهح مل اطک ها يمی ن آدمباور کً)بزاطاص آو( دارم که 

ؿىرا هزدی با ردای روهیی تدظییز  تىايذ به طىر طبیعی هی ها که به ی اطک اس طایه( روی دیىار طزح4یا ) .اف اده باػذ

 (Ibid: 314) ادعای هى پذیزف ه ػىد. بایذها وارد يباػذ،  یک اس ایى چالغ حال، اگز هیچ ػىد... باایى

کًهض  هِغح هی بغو ؿىئیىکه  یپغصاػص. اكکاه ی صیًی هی های پیق عوی تجغبه به چاهق ب٘ضی ۀصع هغدل بغو ؿىئیى

تلهشین صاص،  اػ ُغیك تجغبه عا تىاو کـی تا به آو پاؿز صهض، ایى اؿت که همکى اؿت گفته كىص تًها صع كغایِی هی

آو رهغص سهام  ۀلبلی، بهضايین کهه صع دهال هلهاهض ۀر٘لی با تجغب ۀتغ او عا صیضه باكین و اػ عهگظع تِبیك تجغب که پیق

صاكته باكهین. ٓهاهغًا ایهى  استیاعهذـىؽ او صع  یها مغاه با جؼئیات اػ وییگیتىهیفی ه . عاه صیگغ ایى اؿت کههـتین

صع اػ سضا و هىجىصات صیًهی  ى هلاهضه یا تىهیف هبتًی بغ دىاؽصیًی لغاع اؿت بگىیض چىو ها چًی ۀتجغب هیصهی  ٗل

 ها هـتین. يین صهین که صع دال تجغبه کغصو آصعؿتی تلش تىايین ًمى هلاهضه به يضاعین، پؾ يمی استیاع

ههایی يیهؼ کهه بهه  تىايین اكشام عا بغ اؿاؽ وییگی گىیض ها هی با ایى هِلب هشاهف اؿت. وی هی بغو ؿىئیىاها 

باػكًاؿهی کًهین کهه او  همکى اؿت یک ژيغال عا اػ عوی ایى تىههیف لاهثًٗىاو  به باػكًاؿی کًین.  ،آیًض دؾ صعيمی

ًٗىاو تًها هىجهىص  تمام ٗمغ كاهض باكین. به همیى تغتیب، تىهیف سضا بهتغیى عرتاعی صاعص عا که همکى اؿت صع  آهغايه

  (Ibid: 318) لاصع هِلك، ٗاهن هِلك و آػاص هِلك بغای باػكًاؿی او صع تجاع  صیًی کاری اؿت.

اهه   واعص كهضه بهغ يمهضِ  ىیتهغ یصع اصاهه، ًمى بیاو يمض هایک  هاعتیى، تىًهیخ سهىاهین صاص کهه ایهى يمهض جهض

هىجهىصی  ۀسهضا اهؼاههًا تجغبه ۀتجغب صع وهلۀ يشـت بشق يیـت. عًایتبه آو،  بغو ؿىئیىو پاؿز  عی اؿتباو آؿاو

 سهضا عا کهه بًهابغ هلههىع تىاو ههفات ؿؤال ایًجاؿت که آیا والً٘ا هی صع وهلۀ صوملاصع هِلك، ٗاهن هِلك و... يیـت. 

کهاهاًل  بًهابغایىهًفی صعؿهت باكهض،  اگغ ایى پاؿِز هًفی اؿت.  ،عؿض پاؿز ئغ هیهبه تجغبه صعآوعص؟ ب هـتًض،هِلك 
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 .به اكتباه سضا صايـته كىص، ضیآ یصیًی صعه ۀهمکى اؿت هىجىصی که به تجغب

 يقذهای وارد بز کاربزد اؿل آطاو باوری در تجارب دیًی. 2

 کهاعبغص ا کهه هتىجههتىاو بغسهی اػ يمهضهایی ع . اکًىو هیپغصاستین بغو ؿىئیىباوعی اػ ػباو  تا ایًجا به كغح اه  آؿاو

 كضه بیاو و اعػیابی کغص. صع تجاع  صیًی  باوعی و آؿااه  

پهظیغص کهه اههلی هلهابه اهه   باوعی، هی اهه  آؿهاو اػ بغو ؿهىئیى ۀاؿهتفاصًٗىاو یکهی اػ يالهضاو  ویلیام عو، به

اع  صیًهی يیهؼ بغ تجاع  دـهی، بهغ تجه ارؼووپظیغص ایى اؿت که چًیى اهلی  باوعی هاصق اؿت. آيچه او يمی آؿاو

تجغبه، صهیلی ایجابی پیضا کًین که تذت چهه  یک تىايین بغای گىیض هـئله بغ ؿغ ایى اؿت که آیا هی . وی هیِاٗمال گغصص

اٗتمهاص يیـهت. وی   هظکىع لاب  ۀوهمی باكض؟ اگغ يتىايین چًیى صهیلی پیضا کًین، تجغب ،كغایِی همکى اؿت آو تجغبه

 ۀهثابه بضايین چگىيه صهیلی ایجابی بغای کًهاع گظاكهتى یهک تجغبهه به .9: ایًکه هیاو گىیض تفاوت اؿاؿی وجىص صاعص هی

( لغاع 9گىیض ػهايی که صع كغایَ ) ُعو هی ای پیضا کًین.  يضايین چگىيه چًیى صهی  ایجابی. 2و  ا کًینای وهمی پیض تجغبه

ههاع ۀ هبًی بغ هلاهض کـیسىاهین هضٗیات  ه هیباوعی اؿتفاصه کًین. بغای هثال ػهايی ک تىايین اػ اه  آؿاو صاعین، هی

( 2وهمی باكض. اهها ػههايی کهه صع كهغایَ ) ،صیضو هاع ۀتجغبصايین تذت چه كغایِی همکى اؿت  عا اعػیابی کًین، هی

صهًهض،  ( لهغاع هی2ها عا صع كغایَ ) ،های صیًی که تجغبه  آيجا ياهىجه اؿت. اػ ،باوعی لغاع صاعین، اؿتفاصه اػ اه  آؿاو

 (Rowe, 1982: 90)  ها ياهمکى اؿت. باوعی صع هىعص آو اؿتفاصه اػ اه  آؿاو

پیلهیًی  ۀهای باػعؿهی بهه صو صؿهت صهض کهه هکايیـهن گىيه پاؿز هی به صیضگاه ُعو ایى ،ٗبضاهغؿىل کلفی صع يمضی

ؿهتفاصه اػ گهىاهی های باػعؿی پـیًی اؿتفاصه اػ دىاؽ صیگغ، ا كىيض. هثال عوف )ٗملی( و پـیًی )تجغبی( تمـین هی

ای  صیگغاو، تغییغ هًٔغ راٗ  كًاؿا و غیغه اؿت. هثال عوف باػعؿی پیلیًی ایى اؿت که اگغ کـی ههضٗی صیهضو صایهغه

کاط  اؿهت. صع ههىعص تجهاع   ،تىاو گفت که ایى تجغبه كىص که ؿِذی هـاوی با یک هغبٖ صاعص، به يذى پیلیًی هی

اگهغ سضاويهض ;صايهین کهه  . هثاًل هیكًاؿایی کغصتىاو تجاع  تىهمی عا  یًی هیصیًی يیؼ، با اؿتفاصه اػ عوف باػعؿی پیل

دال اگغ کـی ههضٗی كهىص کهه وجهىص : ٗاهن هِلك و سیغ هِلك اؿت. ،لاصع هِلك باكض، آيگاه باهٌغوعهوجىص صاكته 
 (99: 9919 ،)کلفی تىهمی اؿت. ،صايین که ایى تجغبه اهىهی عا با ٗلن یا لضعت هذضوص هلاهضه کغصه، هی
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تهىهمی  نیا اگغ بتىايین يلاو صهین سهضا وجهىص يهضاعص، تىايـهته که کًض هلابه همیى کالم عا جاياتاو ويىیگ بیاو هی

تهىهمی  ،صیًی ۀصايین چگىيه کلف کًین که یک تجغب بًابغایى هی; يىیـض: بىصو تجاع  صیًی سضا عا يلاو صهین. او هی

 :پیلًهاصی بغای تغصیض صع وجىص سضا صهی  سهىبی هـهت، یها سیهغ. ۀاػ اصه یک چییا يه، تًها با تىجه به ایًکه آیا ه اؿت

(Kvanvig, 1984: 103) 
صیًی و وال٘یت ساعجی  ۀولىٕ تًالي هیاو تجغب صهًضۀ يلاوپیلیًی اؿت که  ؿاػوکاععؿض ایى هن يىٗی  ئغ هیهب

 .نیا ن، صچاع يىٗی تًالي كضهیً٘ی اگغ سضا وجىص يضاكته باكض و ها وجىص سضا عا تجغبه کغصه باكی ،اؿت

صعؿهت  هجمهىٕ کًهض صع ای که ویلیام ُعو بهه آو اكهاعه هی يکته .9 ی ُعو، کلفی و ويىیگ بایض گفت:آعاصع اعػیابی 

ؿهاصگی  تهىاو به يمی عواػ ایى >پظیغی بـیاع هتفاوت اػ تجاع  دـی ٗاصی هـتًض اؿت. تجاع  صیًی اػ دیث بغعؿی

کًهض. ٗلهت  کًض يیؼ اصٗای ُعو عا با چهاهق کمهی هىاجهه هی ای که کلفی هِغح هی يکته .2ص. آو صو عا کًاع هن لغاع صاع

عا  وهمهیبـهیاع تًگهی اػ تجهاع   ۀئغ کلهفی، صاهًه کًین ایى اؿت که باػعؿی هىعص ایًکه اػ چاهق کن هذبت هی

صیًی به صؿت ها بغؿض کهه  ۀتجغب آهیؼ هـتًض. اها اگغ گؼاعف یک يىٗی تًالي  یً٘ی هغرًا تجاعبی که به ،کًض آكکاع هی

کهه صع ههىعص تجهاع  ٗهاصی، صع ایهى  صعداهی ،آهیؼ يباكض، عاهی بغای تلشین تىهمی بىصو یا يبىصو آو يضاعین تًالي

الػم صايـتى صهیلهی ایجهابی بهغای باعۀ تىايض اصٗای سىص عا صع ُعو هی ،. اػ ایى جهتوجىص صاعصكغایَ يیؼ اهکاو باػعؿی 

های پـهیًی عا ههاي٘ی بهغای اؿهتفاصه اػ  های پـیًی هذضوص کًض و يبىص عوف یک تجغبه، به عوف تلشین وهمی بىصو

ای باكض کهه  گىيه جىهغ يمض ُعو ایى اؿت که تجغبه بایض به به گماو ها، کًض. تلمی صیًیۀ تجغب ۀصع ٗغه باوعی اه  آؿاو

يهضعت( و  )یا به: گاهی;صع تماب  با : هٗمضُىع  به;تلشین صهین. لیض : هٗمضُىع  به;ها بتىايین هذیخ و ؿمین آو عا 

ؿهاصگی جهضا  ػیغا صع هىعص تجاع  دـی يیؼ چًیى يیـت که همیله بتىايین ههىاعص وهمهی عا به> گیغص لغاع هی: همیله;

و یک صاعکى  اػ عوی صعست پغیض و جؼ سىص او کؾ صیگغی هذًه عا يضیضه اًل اگغ کـی اصٗا کًض که همیى االکًین. هث

بهه;عوی،  ههغ  . اها بههصاصتىاو هضٗای او عا هىعص باػعؿی لغاع  که ایى عسضاص هغبىٍ به گظكته اؿت، يمی آيجا ، اػباكض

ای لابه  باػعؿهی هـهتًض،  كهضه تجهاع  دـهی تهىهمی اػ تجهاع  دـهی غیغتهىهمی اػ ُهغق كًاسته: هٗمضُىع 
 که تجاع  صیًی چًیى ساهیتی يضاعيض. صعداهی
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. نیكًاؿه یهغؿىم صچاع تىهن كضو عا ه یها ها عاه به ایى بیاو که صاصُعو  ای به يمض کًًضه لايٖ ٔغيهبتىاو جىا   اها هی

تىاو گفت  یا استالل عوايی يضاعيض، هی کًًض یػا اؿتفاصه يم صیًی ٗمىهًا اػ هىاص تىهنۀ تجغب یها صايین ؿىژه هی که آيجا اػ

تجاع  صیًی، كایض يىٕ صیگغی اػ تىهن صع کاع باكهض  هاهىیتفاوت  ۀواؿِ ُعو بگىیض که به كایضصچاع تىهن يیـتًض. اها 

بهغای بـهَ آو بهه ی تجهاع  دـهی ػا كًاست ها اػ ٗىاه  تهىهن ،ایى جهت به گىيه تجاع  اؿت> هشوىم ایىکه 

اكهًض، یا به ٗبهاعتی تهىهمی ب يبىصهيما  والٖ تا ػهايی کهتجاع  صیًی  ن صاصیپاؿز سىاه به او  .تجاع  صیًی کاری يیـت

بهه همهیى  كهىص(  بغای تفاوت جًؾ تهىهن آيهها صهیلهی الاههه بایضکن  )یا صؿت اػ تىهمات عایج يیـتًض هتفاوتچیؼی 

 یػا کاعهای تهىهناػ ؿهاػو کیه چیكًاسته كضه باكض. اها هه یػا تىايض رغاتغ اػ ٗل  تىهن يیؼ يمی ها ولىٕ آوٗل   ،ساُغ

)هغچًض  يیـتًض به هً٘ای عایج کلمه صايین که ایى تجاع  تىهمی هیابغایى بً ،عایج صع تىهیض چًیى تجاعبی صسی  يیـتًض

 تجاع  همچًاو اهکاو ولىٕ سِا وجىص صاعص.( گىيه ىیاايض، صع  چًاو که بیاو صاكته آو

باوعی عا  گىیض اگغ بًیاصیى بىصو اهه  آؿهاو . وی هیکًض هی، يمضی بغ اؿتضالل ُعو واعص یا پال صعاپغ يیؼ ًمى هماهه

های اعػیهابی وهمهی بهىصو یها يبهىصو تجهاع  کًهین، آيگهاه صچهاع ه، اؿتفاصه اػ آو عا هتىلف بغ صايـتى كیىکغصهکاع اي

اعػیهابی وهمهی بهىصو یها يبهىصو، يیاػهًهض اؿهتفاصه اػ  یها ىهیػیغا بغای هغگىيه صايلی يـبت به ك >نیكى یت هكکاکی  

باوعی عا پظیغرته باكهین. اػ ایهى جههت، بایهض بًیهاصیى بهىصو  اٗتماصيض که اه  آؿاو دىاؽ هـتین و دىاؽ ػهايی لاب 

 باوعی عا پظیغرت. اه  آؿاو

 ها تجغبههُىع یکـاو صع تماِم  باوعی يضاعص، ه٘تمض اؿت ایى اه  به که هلکلی اؿاؿی با اه  آؿاو صعاپغ با ایى

تىؿه   ههغف به تىايض یيمصیضه، ۀ هىجىصات رٌایی عا ًیؿفًٗىاو هثال اگغ کـی ادـاؽ کًض  يیـت. به اؿتفاصه لاب 

باوعی  باوعی يتیجه بگیغص که هىجىصات رٌایی وجىص صاعيض. وی چًض لیض عا بغای اؿتفاصه اػ اه  آؿهاو به اه  آؿاو

ۀ تجغبه. هثاًل كىص یهباكض، اػ ادتمال هضق اصٗای تجغبی ها کاؿته  تغ سام. هغچه هت٘لك تجغبه 9: کًض یههِغح 

اػ : هیهؼ ویکتىعیهایی;ی که تجغبۀ یهک ا یبايیپلتتا  صهض یهص هیؼ پلتیبايی بیلتغی ايجام اػ باوع به وجى: هیؼ;یک 

باكهض، پلهتیبايی تجغبهه اػ بهاوع هغبهىٍ  تغ ههنۀ يآغ بغ تجغبه گؼاع. هغچه 2. صهض یهوجىص هیؼ ویکتىعیایی ايجام 

اؿت تها اصٗهای ایًکهه  هذتم کمتغ : مكضه عا صیض یک کىصک گن;. هثاًل، صع كغایَ بغابغ، اصٗای ایًکه كىص یهکمتغ 
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ۀ  يهآغ بهغ تجغبهۀ گؼاههۀ يآغ بغ تجغبۀ كیئی غیغٗهاصی، اػ گؼاع. صع كغایَ بغابغ، 9: يلضه عا صیضم. یک کىصک گن;

ۀ هلهاهضۀ هىجىصات رغاػهیًی اػ ادتمال ههضق هلاهضكیئی ٗاصی ادتمال هضق کمتغی صاعص. هثاًل ادتمال هضق 

، کمتغ اػ ادتمال آهضه صؿت بهی که اػ ُغیك غیغٗاصی اصعاک ا تجغبهبىصو  يما والٖمال . ادت4یک اعصک کمتغ اؿت> 

ًٗىاو يمىيه، هِلٖ كضو اػ ادىال کـهی  ی اؿت که اػ ُغیك دىاؽ ٗاصی کـب كضه اؿت. بها تجغبهبىصو  يما والٖ

ُغیك هاللات با او. صعاپهغ پاتی، ادتمال هضق کمتغی صاعص تا هِلٖ كضو اػ ادىال وی اػ  اػ ُغیك دؾ كلن یا تله

ی صیًهی دمایهت کًهض، ها تجغبههباوعی بتىايهض اػ ههضق  ه٘تمض اؿت که ایى چهاع هالدٔه، ادتمال ایى عا که آؿاو

  (Draper, 1992: p.158) .صهض یهکاهق 

 غوب ؿهىئیىبا صعؿتی اه  هضٗای صعاپغ هشاهفتی کغص و چهاع كهٍغ او پهظیغرتًی اؿهت. اهها  تىاوب عؿض یمئغ يهب

صیًهی ۀ رىق هتىجه تجغب ۀهالدٔیی که چهاع ها ً٘ف ،یًیصی ها تجغبهکثغت  ۀاؿِو بهپاؿز صهض که  گىيه ىیا تىايض یه

ی هشتلهف و صع ُهىل هها تیهىل٘كىص. بغای هثال، اگغ ت٘ضاص کثیهغی اػ ارهغاص ه٘مهىل و ههاصق، صع  سًثی هی ،کًًض یه

که بایض وجىص چًیى هىجىصاتی عا پظیغرت. بهه يذهى  عؿض یهئغ هب هىجىصاتی رغاػهیًی عا گؼاعف کًًض، ۀهلاهض، ها لغو

 کًض. هلابه، کثغت تجاع  صیًی يیؼ اػ وجىص هىجىصات صیًی دمایت هی

او ایهى اؿهت کهه  تىجه جاهب. یکی اػ يمضهای کًض هیباوعی واعص  ی، يمضهایی به اه  آؿاوا هماهههایک  هىیى صع 

کىئیًاؽ، بغسی اػ بغسی هايًض لضیـه تغػا و  ۀگفتُبك   :Levine, 1990) يیـهتًض. يمها والٖی صیًهی ها تجغبهتىهاؽ آ

های  بهغص کهه ایهى تجغبهه های صیًی ها عا به ایى ؿمت هی باوعی صع با  تجغبه با ایى دـا ، پظیغف اه  آؿاو (208

 يما بپظیغین. های والٖ ًٗىاو تجغبه يما عا يیؼ به غیغوالٖ

کهه تمهام  يیـهتهای صیًی اؿتفاصه کًض، يیاػهًض ایى  باوعی صع هىعص تجغبه اػ اه  آؿاو بغای ایًکه بتىايض بغو ؿىئیى

يمها  والٖ ،ها اؿت، تمام تجغبه لبىل هىعصباوعی  يما باكًض. دتی صع هىعص دىاؽ يیؼ که اه  آؿاو والٖ ،های صیًی تجغبه

های دـی با سِها همهغاه  تجغبه ،سی هىالٖعا کًاع بگظاعین، بغ بغو ؿىئیى ۀيیـتًض. دتی اگغ هالدٔات سام چهاعگاي

صیگغی دلهغه  کؾ چیهآو هکه تمغیبًا صع ئغ  که یصعداهکًض،  عوی صیىاع عا یک دلغه توىع هی ۀهـتًض. ولتی کـی هک

کهضام اػ هالدٔهات سهام  ی صچاع سِای دـی كضه اؿت. سِایی که صع چههاعچى  هیچؿاصگ بهکًض، او  جلىه يمی
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 بًضی يیـتًض.   هىعتلاب بغو ؿىئیى ۀچهاعگاي

گًجًهض، يلهاو  همکى اؿت کـی بگىیض ولىٕ چًیى سِاهایی که صع چهاعچى  هالدٔات سام چهاعگايهه يمی

بهاوعی، بلکهه بهه ادوهاء  عؿض اكکال اؿاؿی يه به اه  آؿهاو ئغ هی هباوعی کاط  اؿت. اها ب صهض که اه  آؿاو هی

ایهى اؿهت کغص. وال٘یت  به چهاع هىعص هذضوص هیهالدٔات سام عا  يبایض بغو ؿىئیىگغصص.  باػهی بغو ؿىئیى ۀچهاعگاي

 تىايهض یه، بغو ؿىئیى ۀهالدٔات چهاعگاي اػجملهی صع ه٘غى سِا اؿت، يىٗ بهای که يلاو صهض تجغبه  که هغ هالدٔه

 اػ کاع بیًضاػص.  ُىع هىلت بهباوعی عا  اه  آؿاو

يمها  اػ تجهاع  غیغوالٖيمها  ای تلهشین تجهاع  والٖاها همکى اؿت کـی بگىیض صع هىعص تجاع  صیًی عاهی بغ

کىئیًاؽ هِغح هی وجىص يضاعص تىايهض اٗتبهاع کلهی تجهاع   ههی ،کًًض و اػ ایى جهت تجاعبی که لضیـه تغػا و تىهاؽ آ

غ بگىیهض اگه تىايهض یهه بغو ًٗىاو هثال ؿهىئیى بهيپظیغص.  تىايض یه بغو ؿىئیىببغص. ایى اصٗایی اؿت که  ؿؤالصیًی عا ػیغ 

هايًهض ههىاعصی کهه بغسهی  ،اػ پظیغف آو ؿهغباػ ػص تىاو یهتجاع  صیًی با اهىل اساللی ت٘اعى آكکاع صاكته باكًض، 

 چًیى صؿتىع صاصه اؿت. ها آوکه هضایی به  ايض كضهو ب٘ضًا هضٗی  ايض ػصهصؿت به لت  

اهه   اؿهتفاصه اػ ، یتفو به 15:یصیً ۀباوعی و تجغب اه  آؿاو;با ًٗىاو  یا صع هماهه 9111هایک  هاعتیى صع ؿال 

 يگاكهته كهضه ایى بهاعهاؿت که صع  یا هماهه ىیتغ تىاو گفت ایى ههن . هیصه اؿتکغعا يمض  بغو ؿىئیىتىؿَ باوعی  آؿاو

 پغصاػین. هِغح كضه صع آو هیيمضهای به صع اصاهه  که اؿت

بهغای بهاوع بهه وجهىص  ی  هًاؿهبسهضا صهیهۀکًض کهه اگهغ تجغب هاعتیى صع اوهیى يمض سىص ایى پغؿق عا هِغح هی

 ۀتجغبه ،ٗضم دٌىع سضا صهیلی هًاؿب بغای باوع به ٗضم وجىص سضا يیـت؟ صع ػيضگی عوػههغه ۀسضاؿت، آیا تجغب

ٗضم دٌىع هیؼ يیؼ صهی  سهىبی بهغای بهاوع بهه ٗهضم  ۀهیؼ صهی  سىبی بغای باوع به وجىص هیؼ اؿت. همچًیى تجغب

سهىبی  ی ًههیپضیضاع كضو چیؼها ػه ی بغو صعؿت باكض که يذىه ٗای ؿىئیىاگغ اص;يىیـض:  هی ویوجىص هیؼ اؿت. 

سىبی اؿت بغای چگىيهه  ی ًهیيیؼ ػه عؿًض یکه اكیاء به ئغ يم یا ها، آيگاه هِمئًًا يذىه اؿت بغای چگىيه بىصو آو

  (Martin, 1986: p.83) :ها. يبىصو آو

پاؿهز  گىیهض اوعی عا باػؿاػی کًض. وی هیب هًفی به آؿاو به ایى عویکغص بغو ؿىئیىکًض يمض  هاعتیى ؿپؾ تالف هی
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صايهین کهه  هبتًی بغ ٗضم كباهت هیاو اهىع ٗاصی و سضا اؿت> به ایى هً٘ا که بغای هثال صع هىعص هیهؼ هها ههی بغو ؿىئیى

 اها صع هىعص سضا چًیى اُالٗی يهضاعین. ههاعتیى بها ایهى ایهضه هشهاهف اؿهت و ،اؿت غیپظ تذت چه كغایِی هلاهضه

 ۀاؿت و ها يبایهض بتهىايین اػ تجغبه گظاعاثغایجابی يیؼ  ۀباكض، بغ تجغب گظاعاثغؿلبی  ۀگىیض اگغ ٗضم كباهت بغ تجغب هی

 دٌىع سضا، وجىص سضا عا يتیجه بگیغین. 

کهه  یا ضهیهصعک يیـت. ا ، لاب یابض یؿلبی عا صكىاعرهن هۀ ٗضم كباهت بغ تجغب یۀؿى کییًکه چغا هاعتیى تأثیغ ا
صعک و عوكى اؿت. بغای عوكهى كهضو بیلهتغ ایهى ایهضه رهغى کًیهض صع   بـیاع لاب  صهض یبغو يـبت ه ؿىئیىاو به 
. صهض یو گاهی يلاو يم صهض یسايه يلاو ه ضکًًضگاویکًض که گاهی سىص عا به باػص كبذی ػيضگی هی ،هتغوک یا سايه

دهضؽ بهؼيین کهه اكهباح تذهت چهه  نیتهىاي یيمه ُىع ٗاصی با هًِك َاٗمال اكباح آكًایی يهضاعین، ها به که  آيجا اػ
. بهغ ایهى اؿهاؽ، اگهغ کًًهض یيلاو صاصه، تذت چه كغایِی اػ ایى کاع اجتًا  ه ،كغایِی سىص عا به باػصیضکًًضگاو

، دهال آيکهه اگهغ كهبذی عا هلهاهضه تىايض اصٗا کًض كبذی صع سايه يیـت کـی واعص سايه كىص و كبذی يبیًض، يمی
، ایهى يمهض بیتغت ىیا . صع هىعص سضا يیؼ وًٖ اػ همیى لغاع اؿت. بهكبخ صع سايه عا يتیجه بگیغصتىايض وجىص  کًض، هی

 باوعی واعص يیـت. هاعتیى به اه  آؿاو

سهضا،  ۀگىیض رهغى کًیهض تجغبه کًض. وی هی هی بیاو 16:صكىاعی تلشین سضا;هاعتیى يمض صیگغی عا طی  ًٗىاو 
تىاو گفت او لضعتمًضتغیى هغص كههغ  غیك كًیضو هضای کـی پلت تلفى يمیُىع که اػ ُ كًیضاعی اؿت. هماو ۀتجغب

ر٘  سضاويض  ۀاؿت. همیى وً٘یت صعبا هِلك لاصعِ تىاو گفت که او هىجىصی  اؿت، اػ هغف كًیضو یک هضا يیؼ يمی
هايًهض  صعؿهت ،تىاو به لضعت هِلهك او پهی بهغص یً٘ی اػ صیضو ر٘لی که هًتـب به سضاويض اؿت، يمی، اؿت هاصقيیؼ 

  (Ibid. pp. 89-90) ػو و اه  رالو كهغ اؿت. ،تىاو گفت يماف يمی ایًکه با هغف صیضو یک يماكی

صیًهی واعص  ۀباوعی صع بغههاو تجغبه اػ اه  آؿاو بغو ؿىئیى ۀيمضی اؿت که به اؿتفاص ىیتغ یایى يمض اؿاؿ هائغ هب
عا صعک  :صايای هِلهك; هً٘ای تىايین تجغبه کًین؟ ها هیاؿت. آیا والً٘ا همکى اؿت بتىايین هىجىصی با هفات هِلك عا 

 بـهیاعیاهف يـبت بهه  هىجىصکه  تلشین صهین رغى ایًکه بتىايین ػیغا بغ >کًین، اها صع تلشین هوضاق آو ياتىايین
ا بفهمین کهه صايض، ها يیؼ بایض هماو همضاع بضايین ت چیؼ عا هی اهىع ٗلن صاعص، آيگاه بغای صعک ایًکه كشن اهف والً٘ا همه

 .آیا هضٗیات او ٗلن اؿت یا اصٗای کاط 
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کهه  ًضکً عوكًی صعک هی ، بهيضكى با یک اؿتاص صايلگاه هىاجه هی صايلجىیاوولتی  صع هثال يمٌی بگىیًضاها كایض 
پاؿهز چًهیى گفتهاعی آو . يهضؿًجی هضٗیات او عا يضاع آيکه تىايایی هذت صايض، دال هی صايلجىیاواو بـیاع بیلتغ اػ 

هِاههب بـهیاع بیلهتغی اػ  ،این کهه یهک اؿهتاص صايلهگاه صع ایًجا ها بغ اؿاؽ اؿتمغاء بهه ایهى يتیجهه عؿهیضهاؿت که 
وجهىص  ۀواؿهِ به، او باكهض تشوهنۀ ِهیها اصٗای ٗلهن صاعص صع ديـبت به آيصايض و اگغ آو هِاهبی که  هی صايلجىیاو

اها اگغ همهیى اؿهتاص يـهبت بهه . ها ٗاهن اؿت يـبت به آوکه او  پظیغین هی، های اعػیابی ٗلمی ٗلمی و صؿتگاه ۀجاه٘
یا رغى کًیض یک هىجىص رٌایی صع . کًین هیتشووی سىص اصٗای ٗلن کًض، يـبت به آو تغصیض  ۀهِاهبی بیغوو اػ عكت

غًه کًهض، تمام ٗلىم سىص عا به ها ٗ ،هىاجهه باع کیصع او دتی اگغ ایى اهکاو وجىص صاكته باكض که  .هماب  ها لغاع بگیغص
صع ههىعص . کًهض یها ههغرًا اصٗهای ٗلهن هی والً٘ا ٗاهن اؿهت ،گىیض که او يـبت به آيچه هی تلشین صهینتىايین  ها يمی

 .صیًی ٗاهن هِلك بىصو او عا تلشین صهین ۀصع ُی رغایًض تجغب نیتىاي یها يم. سضا يیؼ وًٖ اػ همیى لغاع اؿت ۀتجغب

که اؿتفاصه اػ اؿهتمغاء صع ههىعص او )هىجىصی غیغٗاصی  صعباعۀها تًها ػهايی عؿض  ئغ هیهب صع هىعص لضعت هِلك يیؼ
تىايین دکن به لضعت هِلك صهین که تمام ار٘ال همکى او عا صیضه باكین تها  هی( اهموضاق اؿت هًتفی اؿت، چىو وادض

اػ لهضعت سهضا عا ههن  یتىجه دتی بشق لابه  صع تجاع  صیًی ها اها عوكى اؿت که ،بضايین او به همه کاع تىايا اؿت
 . ، چه عؿض هِلك بىصو آو عانیکً یتجغبه يم

اهها  .کًهض هی اٗتبهاع یصیًهی عا به ۀبغهاو تجغبه ۀِیباوعی صع د اه  آؿاو ییتًها به ایى يمضعؿض که  ئغ هی چًیى به
باوعی عا صع  آؿهاو اگغ هها اهه  بغاؿاؽ ایى يمض،. کًض یهباوعی واعص  يمض دائؼ اهمیت صیگغی يیؼ به اه  آؿاو ،هاعتیى

پظیغا باكهین. ایهى  ،صهًض یههای صیًی عا يیؼ که صع بـتغ اصیاو هشتلف عر  تجغبه بایض ياگؼیغهىعص تجاع  صیًی بپظیغین، 
هثهال، ههن بایهض وجهىص  ًٗىاو به. ايض ت٘اعىدمیمت بپظیغین که با یکضیگغ صع  ًٗىاو بهبضاو هً٘ا اؿت که بایض اهىعی عا 

ایهى صو  بها یکهضیگغ  آيکهه  دهال ههن وجهىص سهضای اصیهاو ابغاهیمهی عا، عا به عؿمیت بلًاؿین،دمیمت غایی بىصیـن 
 :ـضیيى یه باعه  ىیا صعيیـتًض. هاعتیى  جمٖ لاب 

ياطاسگاری چؼمگیزی هیاو هدهىم اذا در طًک غزبی با هدهىم بزهمى، اهز هطلی  و غییزه در  رطذ یهيرز  در بادی اهز، به

. در طًک غزبی، اذاويذ ػخـی و ه مایش اس جهاو و هخلىقیاتغ اطیک... در طیزف هقابیل، ۀ ػزقی وجىد داردؼیايذ

  (Ibid. p. 86) .تجارب دیًی عزفايی در بظ ز طًک ػزقی به وحذا وجىد و اذای غیزػخـی گزایغ دارد
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یًهی الػم ص ۀهادب تجغبه; صهض:  پیلًهاص هی یدل عاه و بغای آو کًض یهی ًیب قیپبغو ایى چاهق عا  سىص ؿىئیى
بلکهه تًهها الػم اؿهت آو عا بهه كهک  کمتهغ  ،اف ٗهضول کًهض اػ اصٗای اهلی به ُىع کاه يیـت صع چًیى وً٘ی 

گاه كهضه، يهه ًهغوعتًا ابهغای هثهالن صیىيىؿهىؽ. 17هاوعائیی هثاًل اصٗا کًض که اػ هىجىص-هت٘هضايه وهف کًض   :آ

(Swinburne, 2004: p.316)  
صههض،  هضٗیات يآغ بغ تجاع  صیًی عا به آگاهی اػ دٌىع هىجىصی هاوعایی تملیه  هیگغایايه که  د  تملی  ایى عاه

کًهض.  اعائهه هیهتفاوت بغای جمٖ هیاو تجاع  صیًی  19عرفان و فلسفهصع کتا   18پیلًهاصی اؿت که صبلیى. تی. اؿتیؾ
 بغو ؿهىئیىهلک  ایًجاؿت کهه  صهض. اها با ٓغارتی که اؿتیؾ آو عا تىًیخ هی وییه بهبـیاع جظا  اؿت،  ،د  ایى عاه

 ی اصیهاو ابغاهیمهیصیًی بغای اثبات وجهىص سهضا ۀکًض که بذث او صع صل بغهاو تجغب د  رغاهىف هی صع تىؿ  به ایى عاه
هىجهىصی ; غیهغه. هىجىصی اؿت با هفات هلشن هث  لهاصع هِلهك، ٗهاهن هِلهك و چًیى سضاییايجام كضه اؿت. 

هآیض. به همیى ساُغ به وجه به کاع اثبات چًیى سضایی يمی هیچ ػیاصی صاعص و به ۀاهلبا سضای اصیاو ابغاهیمی ر: هاوعایی
 لغاع صاعص. بغو ؿىئیىعؿض چاهق تجاع  صیًی هت٘اعى، با لىت جلىی عاه  ئغ هی

هتهاریؼیکی صع  ۀبا  تجاع  صیًی بپظیغین، با یک تىؿه٘ باوعی عا صع يمض ايتهایی هاعتیى ایى اؿت که اگغ اه  آؿاو
اػ سهضا اػ ُغیهك  تغ ىییپها اهِبی٘هِی  پظیغف وجىص ت٘ضاص ػیهاصی هىجهىصات ههاوعاء هذوىلکه  نیكى یهىاجه ه اوجه

غلتیهضو بهه بهاتالق ههاعتیى ایهى عا صع. يمایی تجاع  صیًی اصیاو هشتلف، اػ هغین باکغه گغرته تا آپىهى اؿت پظیغف والٖ
و اؿهاُیغی  یا هىجىصات ارـهايه ۀهشتلفی يیؼ اػ هلاهض یها گىیض گؼاعف هی ،بغ ایى ارؼوووی  .صايض هی 20یهىد ؿاصه

 ها بهه تمهام تجغبهه ۀباوعی عا صعبهاع وجىص صاعص که اگغ لغاع باكض اه  آؿاو -22هامفو يی 21ها گغرته، تا ِاهف ها یاػ پغ-
 (Martin,1986: 92)  كض.کاع ببغین، آو هىجىصات يیؼ واعص جهاو سىاهًض  کاع

ايتماص به ایهى اهه   ؼیصؿتاو Tکًض باوعی ایجاص هی ت٘اعًی عا که پظیغف ٗام اه  آؿاو هضسىا یصع ایًجا هاعتیى ه
باوعی عا  اهه  آؿهاو ٗمىهیهت ها های  يیـتین وجىص بـیاعی اػ هىجىصات عا بپظیغین که اگهغی ٗمىهُىع  بهلغاع صهض. 

بهه پهظیغف هىجهىصات  یا ابغاهیمهی ٗاللهه هثاًل پیغواو اصیهاوًٗىاو  بهها هـتین.  پظیغف وجىص آو بهلبىل کًین، ياچاع 
 .  هی  هـتًض بیرغكتگاو اصیاو ابغاهیمی  يـبت به پظیغفهت٘ضص آییى هًضو يضاعيض و بغٗکؾ، هًضوها ادتمااًل  ۀسضاگىي
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ق اػ بهی و  عؿض کهن ئغ هی هی صیًی با يمضهای هشتلفی هىاجه كضه اؿت که ب تجغبه ۀِیباوعی صع د کاعبغص اه  آؿاو

 چاهلی اؿاؿی اؿهت کهه ،صیًی ۀتجغب ۀًٗىاو ابی هب. صع ایى هیاو، چاهق تلشین سضاويض ضیآ یها بغهآي ۀ پاؿز بهٗهض

 .ًهضیآو بغآ ۀبتىايًهض اػ ٗههض باوعی اه  آؿاوعؿض هضار٘او  ئغ يمی هب ياپظیغی هفات هِلك سضاويض، با تىجه به اصعاک

باوعی بغ تجاع  صیًی لهغاع صاعص>  ٗمال اه  آؿاوصع اِ  بغو ؿىئیىغ عاه ت ؿهمچًیى چاهق تجاع  صیًی هت٘اعى با لى  

، اؿهت صیًهی ۀتجغبهصع بغههاو  بغو ؿهىئیىهٌ٘لی بغای هـیغ ايتشابی  تًها يههغچًض که چاهق تجاع  صیًی هت٘اعى 

صیًهی  ۀجغبهت ۀباوعی صع دهىػ اهه  آؿهاو . با ایى وهف،باكض هیصیًی  ۀتجغبٗمىهی هٌ٘لی بغای بغهاو  ُىع بهبلکه 

 صیًی ياهىرك اؿت.ۀ بغای اثبات وجىص سضا اػ ُغیك بغهاو تجغب بغو ؿىئیىو هـیغ  بىصه رالض اٗتباع

تهىاو  به ایى هً٘ا يیـت کهه يمی تجاع  صیًی رالض اٗتباع اؿت، ۀِیدباوعی صع  اه  آؿاوایًکه الػم به طکغ اؿت، 

باوعی يمهض  آؿهاو اهه  به هموىص اػ ُغیك بغو ؿىئیىعؿیضو  ۀسضا صايـت. صع ایى هماهه تًها كیى ۀصیًی عا تجغب ۀتجغب

های صیًهی،  تهىاو پهظیغرت کهه بغسهی اػ تجغبهه هی عوف های صیگغعؿض با اؿتفاصه اػ  ئغ هی هوگغيه ب عص گغصیض،و كضه 

اگغچهه  ه٘تمهض اؿهتبغو  بغ آو، ؿىئیى ارؼوو .اؿت اها ایى بذثی جضاگايه و يیاػهًض بغعؿی هـتم  ،سضا هـتًض ۀتجغب

باكض،  غاهب بغاهیى اثبات وجىص سضا با يمضهای جضی هت٘ضص هىاجه هـتًض و اصٗای یمیًی بىصو آيها به غایت صكىاع هی

اهغی يـبی اؿهت  ،باوع همچًیى وی اٗتماص صاعص ،تغ ؿاػيض صع ٗیى دال هی تىايًض اصٗای سضاباوعی عا به هغاتب هذتم 

 ۀبه کاعگغرتى تجغبه تىاو گفت باكض. با صعئغ گغرتى ایى صو صیضگاه هی هیتغ  م های صیگغ هذت بضی  ۀکه صع همایـه با هم

 .صع باوع به سضا لاب  تىجیه سىاهض بىص صیًی
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 ها يىػک پی
 

1. The Existence of God 

2.  The Principle of Credulity 

3. “Arguments for The Existence of God. II” 

4. William Rowe. “Religious Experience and The Principle of Credulity”. p 85; Richard 

Swinburne. The Existence of God. p 304; Paul Draper. “God and Perceptual Evidence”. p 

164. 

صیگغی که تىؿَ وجهىص هت٘هال صع هها يههاصه كهضه،  ۀاه  اوهی;کًض:  گىيه ه٘غری هی باوعی سىص عا ایى تىهاؽ عیض اه  آؿاو. 5
کهه آو   آيجا گىیًض اؿت. ایى اه  هکم  اه  لبلی اؿت. اػ گىیی صیگغاو و باوع کغصو آيچه هی گغایق به اٗتماص يـبت به عاؿت

اصلل ( ياهیهض، صع يبهىص ًٗهىايی هلهشن، ایهى صیگهغی عا the principle of veracity) گویی صل راستاتىاو  اه  عا هی
 .”Thomas Reid. “Inquiry into the Human Mind: )ياهین. ( هیthe principle of credulity) باوری آسان

p 137.) ههى همچًهاو ایهى يهام عا بهغای اهه  : ;يىیـض باوعی سىص با اه  تىهاؽ عیض هی يـبت اه  آؿاو ۀبغو صعباع ؿىئیى
( بهغای ههىعت The Existence of God  )صع کتها  9111بغم> ػیغا اػ ػهايی که آو عا اوهیى باع صع ؿهال  به کاع هی یاصكضه

ػ ایهى تهغ ا تىهاؽ عیهض پیق> ػیغا کمتغ صلیك ایى اه  به کاع بغصم، ایى يام عوا  یارته. هغچًض اػ کاعبغص آو به ایى هىعت پلیماين
 .Richard Swinburne: )سهىاين.يهام بهغای اههلی صیگهغ اؿهتفاصه کهغصه اؿهت> اههلی کهه ههى آو عا اهه  گهىاهی ههی

Epistemic Justification. p 141. ) 
 

6. Rational 

ئغ عؿیضو پغصاستهه اؿهت. او  های هغبىٍ به که هفواًل به بذث ( اػ کـايی اؿتRoderick Chisholmعوصعیک چیِؼم ) 7.
و  (comparativeای ) (، هً٘ای همایـههepistemicکًض: هً٘ای ه٘غرتی ) ئغ عؿیضو عا اػ هن هتمایؼ هی ههً٘ای هتفاوت ب ؿه

ایـهتض و  گىیهض: ولتهی کـهی صع ؿهاد  هی (. هً٘ای ه٘غرتی ُبك هثال چیهؼم هیnon-comparativeای ) هً٘ای غیغهمایـه
كىص که او باوع صاعص، یا به ایى باوع تمای  صاعص که کلهتی  ایى هً٘ا ت٘بیغ هی به: کًض عؿض که کلتی دغکت هی ئغم هی هب;گىیض  هی

هتٌمى آو اؿت که باوع صاعین یها ههایلین : عؿض که چًیى و چًاو اؿت ئغ هی هب x;گىیین  تغتیب، ولتی هی ایى کًض. به دغکت هی
چًیى  xکاری بغای باوع به ایًکه  ۀهً٘ا باكض که ها لغیً تىايض به آو چًیى و چًاو اؿت. همچًیى اػئغ چیِؼم ایى هی xباوع کًین که 

، صع ایهى ارؼوو بهغایى( Roderick Chisholm, Perceiving: A Philosophical Study, p 43و چًاو اؿت صاعین )
 Roderick Chisholm, “The Theory ofکًهض ) وال٘یهت هِهغح هی بیاو، گىیًضه يهىٗی لٌهاوت ادتمهاهی عاجهٖ بهه 

Appearing”, p 172.چًاو اؿت که وی هی  صاعص باوع کًض. ایى همهاو کهاعبغصی  (> یً٘ی ه٘تمض اؿت که وال٘یت هذتماًل آو
 .Roderick Chisholmکاعبغصهها ٗمىهیهت بیلهتغی صاعص. ) صیگهغچیهِؼم يـهبت بهه  ۀاؿت که به گفته: عؿض ئغ هی هب;اػ 

Perceiving: A Philosophical Study. p 47. ) 
8  . Apparent Memory 

کًهض کهه آو عا صع تغجمهه يیهاوعصم. وی صع  عا اًهاره هی ”in contingent respect“بغو صاس  پغايتهؼ لیهض  صع ایًجا ؿىئیى. 9
 هغاج٘ه کغص. Epistemic Justificationبایـت به کتا   يىیـض بغای عوكى كضو هً٘ای ایى ٗباعت هی پاوعلی هی



 

 
 
 

 

 یًیص ۀصع بغهاو تجغب یباوع اػ اه  آؿاو بغو ىیؿىئ ۀاؿتفاص یايتماص یبغعؿ

924 

 
(، William Roweوجهه ویلیهام عو ) ای كهغ بی اؿز بهه اؿهتضالل لغیًهه( صع پStephen Wykstraاؿتفاو ویکـتغا ) 10.

صههض. او  تغ اؿت و هن هىاعص ؿهلبی عا يیهؼ پىكهق هی کًض، با ایى تفاوت که هن صلیك باوعی عا ه٘غری هی اهلی هلابه اه  آؿاو
 Condition Of Reasonable Epistemic): كهغٍ صؿتغؿهی ه٘غرتهی ه٘مهىل;( یا CORNEAاه  سىص عا کىعيئا )

Access )10ی كضه بغاؿاؽ وً٘یت اصعاک کىريئا: گىیض:  سىايض. ایى اه  هی هی s كشن ،H  بًٔهغ ;هذهك اؿهت بگىیهض
 ههاصق pهها، اگهغ  ی او اػ آو ه٘مىل باكض که باوع کًض، بغرغى وجىص لىای كهًاستی و اؿهتفاصه H، تًها اگغ بغای :pعؿض که  هی

 Stephen Wykstra. “The)تىايـهت تلهشین صههض.  بهىص کهه او هی وت هیههىعتی بها كهغایَ هىجهىص هتفها به sيبهىص، 

Humean Obstacle to Evidential Arguments from Suffering: On Avoiding the Evils of 

„Appearance‟”. p 85. )ی صع به صاس  یک اتاق بـیاع بهؼع  و  کًض ایى اؿت که اگغ اػ آؿتايه هثاهی که ویکـتغا اؿتفاصه هی
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 هیؼی صع اتاق وجىص يضاعص.يذىی هىجه بگىیین که 
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14. Ibid. p 314. 
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17. Supernatural being, 
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.21 elves .های پغیاو دٌىع صاعيض. ای هىجىص که صع لوه گىيه 
.22 nymphs ..هىجىصاتی صع اؿاُیغ یىياو 
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