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تجربة دینی و گوهرانگاریِ آن از منظر غزالی و ویلیام جیمز


احمد عبادی -الهامالسادات کریمی دورکی
چکیده

تجربة دینی ،یکی از مهمترین مسائل دینپژوهی در سدّههای اخیر است .در باب این مسئله ،ویلیام جیمز دینن را تنیریرات،
احساسات و رویدادهایی میداند که برای هر انسانی در عالم تنهایی رخ می دهد و احساسات را مقوّم ذاتیِ دین میدانند .از
دیدگاه او ،تجربة دینی گوهر دین است؛ به این معنا که حقیقت دینن ،احساسنات و عنوا فی اسنت کنه در انسنان ،هن نام
رویارویی با حقیقت غایی پدید می آید و امور دی ر مانند عقاید ،اعمال و مناسک ،مؤخّر از این تجربنهانند« .گنوهران ناریِ
تجربة دینی» یکی از رویکرد های تجربة دینی است که ابعاد مختلف دین را به یک بعد فرو کاسته اسنت و تجربنة دیننی را
به عنوان گوهر دین معرفی کرده است .ازسوی دی ر ،در جهان اسالم ،غزالی نیز معتقند اسنت :هند

نهنایی دینن ،ادرا

و

تجربة حق یقت غاییِ مقدّس است که با اعمال صالح ،عبادت ،زهد و پارسایی به دست میآید .از نظر او ،ی اننه راه رسنیدن
به این حقیقت مقدّس ،شریعت است .این دو دیدگاه را می توان از جهت های مختلف مطالعة تطبیقی کرد :وصنفناپنییریِ
تجربة دینی ،تفاوت در منشی اکتساب ،مشکل دور در نظریة ویلیام جیمز و گنوهر ان ناری کنه جیمنز لائنل بنه آن اسنت و
می توان با تفسیری دی ر ،غزالی را نیز به آن معتقد دانست.
واژههای کلیدی
تجربة دینی ،گوهران اری ،دین پژوهی ،غزالی ،ویلیام جیمز..
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طرح مسئله

بحث ،دو تفسیر از گوهران اریِ تجربة دینی ارائه میشنود

تجربة دینی رهیافتی است که پیشگامان رح آن متفکران

که مطابق با دیدگاه هر یک از اندیشمندان است.

غربی هستند ،که برجستهترین آنان شالیر ماخر اسنت .در
تعریف تجربة دینی میتوان گفنت« :تجربنهای اسنت کنه

چیستیِ تجربة دینی

فاعل تجربه ،آن را دینی منیفهمند» .بنرایناسناس ،فاعنل

«تجربة دینی» ( )Religious experienceعننوان یکنی

بیعنی

از مهمترین مباحث فلسفة دین است کنه در روانشناسنیِ

میداند؛ یعنی خداوند یا تجلّی خداوند در ینک فعنل؛ ینا

دین ،پدیدارشناسیِ دین ،تاریخ ادیان ،مطالعة تطبیقیِ ادیان

اینکه آن را موجودی میداند که به خداوند مربنو اسنت

و معرفتشناسیِ ادیان از زواینای گونناگون مطنرح شنده

(پراود فوت 21 :5911 ،و« .)29گوهران اریِ تجربة دینی»

است و دربار آن مطالعات فراوانی شده است .تاریخ رح

یکی از رویکردهای مختلفی است که درمورد تجربة دیننی

جدّی تجربة دینی بهعنوان گوهر و حقیقت دین بنه زمنان

گرفته شده است .برایناساس ،دین که دارای ابعاد مختلفی

شنالیر مناخر (Shleiermacher) Fredrich 1768-

است ،به یک بعد تجربة دینی کاسته شده اسنت و تجربنة

) )1834بازمیگردد .او تجربة دیننی را متعلّنق بنه حنوز

دینی بهعنوان گوهر دین معرفی شده است .آنچنه در اینن

عوا ف ( )affectioneو احساسات ( )feelingمیدانند

نوشتار میآید ،مطالعة تطبیقیِ گوهران اریِ تجربة دیننی از

و احوال دینی را مصدا آن منیشنمارد و امنوری ازلبینل

منظر ویلیام جیمز و غزالی است .گرچنه تجربنة عرفنانی،

احساس وابست ی ( )dependenceیا اشتیا به حقیقنت

ساختاری متفاوت از تجربة دینی دارد و غزالی نیز همچون

غایی را تجربنة دیننی منینامند (پترسنون .)15 :5911 ،و

دی ر فیلسوفان و عارفان مسلمان به وجنه تجربنة عرفنانی

برخی مانند ویلیام آلستون (William Alston 1921-

توجه بیشتری داشته است؛ اما در آرار غزالی رگنههنایی از

 )2009آن را تجرب نهای ادراکننی بننه شننمار مننیآورد کننه

تجربة دینی نیز وجود دارد و ازاین رو ،درخنور تطبینق بنا

سنناختاری مشننابه سنناختار حسننی دارد و گننروه سننومی

برخی از وجوه تجربة دینیِ ویلینام جیمنز اسنت .نوشنتار

همچون پراود فوت (متولد  )5393آن را تجربهای میدانند

و متفناوت اینن دو

که شنخصِ برخنوردار از آن ،آن را دیننی تلقنی و تفسنیر

تجربه ،متعلّق تجربه را موجود یا حضوری منافو

حاضر به دنبال ینافتن نقنا مشنتر

اندیشمند در گوهران ناریِ تجربنة دیننی اسنت؛ زینرا در
نظریة گوهران اری وجوه مشتر و متفاوت تجربنة دیننی

میکند (پراود فوت.)211 : 5911 ،
تعریف دلیق مفهوم تجربة دینی مشکل است و این بنه

و تجربة عرفانی بهتر مشخص میشنود .بنهعبنارتدی نر،

همان اندازه که ناشی از واژ تجربه است ،معلنول ارتبنا

مسئلة پژوهش ،با وجود توجه به تفناوت تجربنة دیننی و

تجربه با دین است( .پراود فوت )211 :5911 ،بنه منظنور

عرفننانی ،دینندگاههننای ویلیننام جیمننز و غزالننی را دربننار

روشن شدن این نظریّه باید واژههای کلیدی آن را توضنیح

گوهران اریِ تجربة دینی و عرفانی مطرح میکند .مقاله بنا

دهیم :واژ «تجربه» ،که در تعابیری از لبیل تجربنة دیننی،

مقدمهای در باب چیستیِ تجربة دینی ،دیدگاه تجربهگرایان

تجربة وحیانی ،تجربة عرفنانی و تجربنة اخاللنی بنه کنار

دینی و زمینههای پیندایش آن آغناز منیشنود و در ادامنه
تجربة دیننی را از ن ناه ویلینام جیمنز و غزالنی توصنیف
مننیکنننیم و تفنناوت تجربننة دینننی و عرفننانی را مطننرح
میسازیم؛ سپس به مطالعة تطبیقی دو دیدگاه میپردازیم و
وجوه مشتر

و متفاوت آن ها را بیان منیکننیم .در پاینان

می رود ،جزو رایجترین واژههایی به شمار منیرود کنه در
ول تاریخ توسعه و تحوّل معناییِ گوناگونی داشته اسنت
و در دور جدید ،معنایی ویژه یافته است .شالیر مناخر از
حدود نیمة دوم لرن نوزدهم ،مفهوم تجربنه را بنه معنانی
غیر مادی ،غیبی و ماورای بیعی به کار گرفت کنه هند
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ارزشهای مسیحی در ارر تحریفات

شیروانی ،علی ،)5935( ،در کتابی تحت عننوان مبنانیِ

کتاب مقدّس و تعنالیم دیننسنتیز برخنی فیلسنوفان بنوده

نظری تجربة دینی ،دو جریان فرهن یدینی ،یکنی مربنو بنه

است .تنالضنمابودن ( )paradoxicalمفهوم «تجربنه» و

حوز عرفان و تصوّ اسالمی و دی ری مربنو بنه الهیّنات

«دین» ازیک سو و دسترسی نداشتن بنه مفهنوم واحندی از

مدرنِ مسیحت لرن بیستم را بررسی میکنند .اینن مطالعنه در

دین ازسویدی ر ،ابهام این معانی را دو چندان کرده است.

لالد مطالعة تطبیقنیِ تجربنة دیننی از ن ناه بنینانگنیاران دو

به اختصار میتوان گفت :تجربه ،زمانی دینی است که غیر

جریان ابنعربی و رودلف اوتو صورت میگیرد.

او جلوگیری از حی

بیعنی

فعالی ،محمدتقی ،)5939( ،در مقالنهای تحنت عننوان

از تجربههای متعار

و متعلَّق آن موجنودی فنو

باشد .اگر موضوع تجربه ،خداوند یا تجلیّات او باشد و به

تجربة دینی و شهود عرفانی به چ ون یِ رابطة میان تجربة

نحوی در ارتبا با خداوند لرار گیرد یا خداوند بنهعننوان

دینی و تجربة عرفانی ،وجود یا عدم هسنتة مشنتر مینان

حقیقتی غایی در آن رخ نشان دهد ،تجربه ،دیننی خواهند

این دو تجربه و لابلیت تفسیر آنها میپردازد.

بننود .همچنننین مزم اسننت کننه صنناحد تجربننة دینننی در

کاکایی ،لاسم ،)5939( ،در مقالهای تحت عنوان تجربنة

توصیف آن ،از واژههای دینی استفاده کنند ،تجربنة دیننی

دینی ،تجربة عرفانی و مال های بازشناسیِ آن از دیندگاه

مستلزم نوعی برداشت از عالم غید است و یا برداشنتی را

ابنعربنی ،ابتندا خصوصنیّات تجربنة دیننی را از دیندگاه

دربرب یرد که درآن ،شخص یا شنی ،،مشنهود تجلنیگناه

نظریّهپردازان غربی برشنمرده اسنت و سنپس منال هنا و

عالم نامشهود لرار گیرد .بنابراین ،تجربهْ زمانی دینی است

معیارهای تجربة دینی را با تجربة عرفانیِ ابنعربی مقایسه

که نخست ،در حوزه و محدود دین صورت گیرد و دوم،

کرده است و خیال را بهعنوان محور بحثهای ابننعربنی

تجربهگر در توصیف حنامت و تجنارب خنود از مفناهیم

در بحث تجربة معرفی کرده است.

دینی بهره ببرد( .لائمینیا)92 :5935 ،

شناخت عوامل شکلگیری و علل پیدایش تجربة دینی،
نقش کلیدی در زمینة شناخت صحیح از تجربة دیننی ایفنا

پیشینة تجربة دینی

می کند .به ور عمده عوامل مهنم در شنکلگینری تجربنة

جیمز ،ویلیام ،)5935( ،در کتابی تحت عنوان تنوّع تجربنة

دینی را میتوان اینگونه برشمرد:

دینی با روشی تجربی و بنا رجنوع بنه مننابم و مسنتندات

یک .مخالفت با الهیّاات طبیعای :الهیّنات بیعنی کنه

فراوان ،نحوه رویارویی انسان با امر دینی یا امر لدسنی را

همان الهیّات مبتننی بنر عقنل اسنت ،در تعنالیم افال نون

کنکاش میکند و ضمن ارائة تعریفنی خناص از دینن بنه

( )Plato 347-429و ارسنطو ()Aristotle 322-384

نمودها و جلوههای حیات دینی در صاحبان تجربنة دیننی

ریشه دارد و دروالم بررسی فلسفیِ دین اسنت .در مقابنل

در ادیان مختلف میپردازد.

آن ،الهیّننات مبتنننی بننر وحننی اسننت .تومنناس آکوئیننناس

پراودفننوت ،ویننن ،)5939( ،در کتننابی تحننت عنننوان

( )Thomas Aquinas 1224-1274مهنننمتنننرین

تجربة دینی بعضی از مهمترین نظریههای تجربنة دیننی را

شخصیت الهیّات بیعی بود؛ اما تجربهگراینان ان لیسنی و

بررسی میکند و این اندیشه را از زاویة بحثهنایی ماننند

در رأس آنها هیوم ( )Hume 1711 -1776بنا الهیّنات

تصوّ  ،نفی هویّت مستقل از دین و رفتار دینی و ارجناع

بیعی و عقالنی مخالفنت گسنتردهای منیکردنند .تنالش

آن ها به امور غیر دینی توضیح میدهد و این نظریّنههنا را

متکلّمانی نظیر شالیر ماخر در ارائة نظریة تجربة دیننی در

در مباحث جاریِ فلسفه دین بررسنی منیکنند .توجنه بنه

این مسیر بود که شکست الهیّات تیریری بر دینن ن نیارد.

نظریّات شالیر ماخر و ویلیام جیمز در شکلگیری و رشد

(هوردن)510 :5913 ،

اندیشة تجربة دینی از دی ر مباحث کتاب است.

دو .نهضاات رمانتیااک ( :)romanticismدر لننرن
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هجدهم و نوزدهم نبرد تنیمّالت فلسنفی و اسنتدملهنای

استدمل های عقلی و فلسفی حل کنرد .وی بنرای دینن و

خشک و بیروح به ضعف گرایید و بستر مکتبنی بنه ننام

متافیزیک حوز مستقلی لائل نیست و آموزههای دیننی را

رمانتیسم فراهم آمد .این نهضنت در آلمنان وهنور کنرد و

به اخال فرو میکاهد .رح شالیر ماخر ،انتقادی به نظرینة

واکنشی فراروی عصر روشنگنری و مطلنقان ناری عقنل

تحویلیِ کانت در باب فروکاسنتن دینن بنه اخنال اسنت.

بود .آنچه جای زین عقنل شند احسناس ،تخیّنل ،عشنق و

ازاینرو ،تجربهگراینان دیننی بنا نرح اینن نظریّنه ،حنوز

اشتیا بنود .پنیشتنر نینز کسنانی چنون روسنو (Jean-

مستقلی برای دین در نظر گرفتند( .هوردن)15 : 5913 ،

 )Jacque Rousseau 1778-1712بنننر جای ننناه

پنج .نقّادی کتاا

مقادّ  :در دو لنرن اخینر کتناب

احساس پای فشرده بودند؛ اما اینبار رویکرد احساسی بنه

مقدّس مسیحیان آماج نقدهای فراوانی لرار گرفتنه اسنت.

جریان خروشانی مبدّل شد که عصر فکریِ بدیعی را پدید

متفکرانی مانند شالیر مناخر ازینکسنو نمنیخواسنتند از

آورد .از خصایص بارز این دوران ،تیکید بر جای اه هنر در

ایمان دست بکشند و ازسویدی نر ،در کتناب مقندّس بنا

معرفت انسان است .رمانتیستها با وجود تیکید کاننت بنر

دستهای از آموزههای غیرعقالنی ،مانند تجسّد ،تثلینث و...

ناشننناختنیبننودنِ ذات (Immanuel Kant 1804-

مواجه بودند .آنها تالش کردند که مرکز رقنل ایمنان را از

 ،)1724اوهار داشتند کنه منیتنوان بنه مندد عوا نف و

کتاب مقدّس به للد دینداران منتقل کنند و بنا اینن کنار

احساسات به فهم ناشناختنیها و ناگفتنیها دسنت یافنت.

ایمان مسیحی را از انتقادات عقلی نجات دهند .بنه اعتقناد

تولّنند ایننن مکتنند بسننتر مناسننبی بننرای پینندایش ن ننرش

آنان پیام اصلی کتاب مقدّس ،احیای تجربة دیننی در مینان

احساسی و عا فی در دینپژوهی شد تا جایی کنه شنالیر

دینداران است و کارکرد اصلیِ تجربة دیننی فنراهمکنردنِ

ماخر دین را به احساسات للبی محصور دانسنت (گناردر،

زمینه برای ایجاد ارتبا عاشقانه با خداست که جلوههنای

 111 :5911و  153و هوردن.)110 :5913 ،

آن عشق ،سرسنپردگی و گفنتوگنو اسنت و همنین امنر

سه .تعارض عقل و دین :پیدایش و پنیشروی داننش

بامترین خیر را به همراه دارد (همان.)91-12 :

نننوین تجربننی ،پرسننشهننای بننیشننماری پننیشِ روی

شش .ظهور اندیشههای انسانمدارانه :اینن اندیشنه از

پژوهش ران کتاب مقدّس نهاد و بدینسان تعارضاتی تنازه

لرن هفدهم به بعد در زمینههنای متفناوتی از لبینل دینن،

میان علم و دین به وجود آمد .پنراودفنوت منشنی اندیشنة

فلسفه و علم شکل گرفت که انسان منبعی از معرفت است

تجربة دینی را تنازع دین و رشد دانش تجربی میداند .بنه

و میتواند منبم زملی برای معرفت باشد .هرکس حقیقنت

نظر وی پژوهش رانِ پهنة دین به پنییرش احساسنیبنودنِ

را میتواند در درون خود بیابد و هنر انسنانی بنه نورکلی

دین پناه بردند تا از رویارویی بنا تعارضنات علنم و دینن

میتواند به حقایق عینی ،از ریق درون خود راه بیابند .در

ب ریزند؛ به ورمثال شالیر ماخر با رح تجربنة دیننی بنه

مکتد انسانمحوری ( )humanismبه هر چینز از منظنر

مثابة امری مستقل از مفاهیم و عقایند ،راهنی بنرای حفن

انسان ن ریسته میشنود و انسنان ،محنورِ عنالَم منیشنود

عقاید دیننی جسنت .رویکنرد وی اسناس تعناری مینان

(لائمینیا .)13 :5935 ،براساس این ن رش« ،تجربة انسان»

باورها و دستاوردهای دانش نوین یا هر نظرینة دی نری را

از خدا و دی ر پدیدارهای دینی ،هستة اصلیِ دین ان اشته

از میان برداشت (پراود فوت.) 903 : 5911 ،

میشود .حتی برخی از انسانگرایانِ مُلحد از تجربنة دیننی

چهار .فلسفة نقّادی کانت و تحویل دین باه للمارو

استقبال کردهاند .از نظر آنان دین و تجربه یکی است و هر

اخالق :کانت مانند هیوم با الهیّات بیعی مخالف اسنت و

جا شخصیت انسان درحالِ رشد و تکامل باشد ،دینن هنم

منکننر آن اسننت کننه مسننائل دینننی را بتننوان از ریننق

حضور دارد (هوردن.)11 :5913 ،
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هفت .توجیاه اختالفاات و تعارضاات میاان ادیاان

 .3تجار میناوی ( :)numinous experienceاینن

مختلف :بهتدریج که دنینای جدیند کوچنکتنر منیشند،

تجربننه ننناور بننه دینندگاه رودلننف اتننو (Rudolf Otto

مسیحیان مجبور بودند این حقیقت را بپییرند که مسیحیّت

 )5391 -5313و آمیزهای منحصربه فرد از هیبت و جیبنه،

ی انه دین جهان نیست .البته این موضوع تنازگی نداشنت؛

بیم و عشق ،خنو

و رجاسنت کنه در ارنر روینارویی بنا

زیرا از لرنها لبل ،اروپاییان از فتوحات مسنلمانان ن نران

حقیقتی متعالی که وی آن را نومن ( )noumenمینامند،

بودند؛ ولی زمانی رسید که مسیحیان با پیروان سایر ادینان

پدید میآید.

روبهرو شدند و کتابهای آنها را خواندند و دربار ایمان

 .4تجااار

وحیااانی (:)revelatory experience

آن ها به تفکّر پرداختند و علم جدیدی بهننام دیننشناسنیِ

اینگونه تجارب دربردارند وحی ،الهام یا بصیرت ناگهانی

تطبیقی به وجود آمد .در پی توجنه بنه شنباهتهنا و نینز

میشود .تجارب وحیانی در نظر دیویس به ورناگهنانی و

تعنناریهننا میننانِ ادیننان گوننناگون ،منحصننربهفردبننودنِ

بدون انتظار به فاعل تجربه خطور منیکنند و دیننیبنودن

مسیحیّت سؤال بران یز شند( .هنوردن )91 :5913 ،تجربنة

آنها به لحاظ محتوایشان است.

دینننی تننوجیهی بننرای تبیننینِ چرای نیِ ایننن شننباهتهننا و
اختالفات فراهم ساخت (هوردن.)12-15 :5913 ،

 .5تجار عرفاانی ( :)mystical experienceهمنان
شهود و وحدت وجود و وجود واحد است که در عرفنان
بویژه عرفان ابنعربی فراوان از آن سخن گفته شده است.
 .6تجار

انواع تجربة دینی

احیااگار (:)experience regenerative

فیلسوفان دینی برای بقهبندی انواع گوناگون تجربة دینی

تجاربی هستند کنه ایمنان ،فاعنل تجربنه را شنکوفا و بنارز

رحهای مختلفنی را ارائنه کنردهانند؛ امنا آنچنه دینویس

میسازند و موجد تغییرات مهمنی در وضنعیت روحنی و

( )Davis Charlesدر این خصوص پیشنهاد کرده است

اخاللی فاعل تجربه منیشنوند .در اینن تجنارب ،شنخص

جامعیّت بیشتری دارد .از نظنر دینویس ،تجنارب دیننی را

احساس میکند خداوند در مولعیّت ویژهای وی را هندایت

مننیتننوان در شننش گننروه بننهصننورت مانعننهالخلننو و نننه

و به سوی حقیقت راهبنری کنرده اسنت .نموننهای از اینن

مانعه الجمم جای داد ،یعنی هر تجربة دیننی دسنتکنم در

تجارب را ویلیام جیمز در کتاب انواع تجربنة دیننی ( The

یکی از عناویل ذیل میگنجد:

 ،)Varieties of Religious Experienceاز فننردی

 .1تجااار

تفساایری (:)experience interpretive

سوییسی گزارش کرده است( .شیروانی)553 :5935 ،

تجربة تفسیری ،تجربهای است کنه دلینل دیننیبنودن آن،
تفسیری دینی از یک رویداد اسنت کنه شنخص صناحد

تجربة دینی از منظر جیمز

تجربه در ارر باورها ،انتظارها و علقههای دینی خود بنه آن

نخستین سخنرانیهای ویلیام جیمز ( William James

رسیده است .در این موارد فردی که دارای باورهای دیننی

 )1842-1910در دانش اه کیفنرد در سنال  5302کنه بنا

است با رویدادی مواجه میشود و آن رویداد را با ذهنیّنت

عنوان تجارب دینی به چاپ رسید ،نافی در موضوع تجربة

دینی خاص خود تغییر ،تفسیر و تبیین میکند.

دینی است .جیمز همچون شالیر مناخر معتقند اسنت کنه

شااااابهحسااااای (quasi-sensory

منشی ژر تر دینن همنان احسناس ( )emotionاسنت و

 :)experienceتجاربی هستند که نوعی ادرا حسنی در

عقاید فلسفی و کالمی ،فرآیندهای رانوی و فرعی هسنتند،

حننواس پنج انننه نقننش دارد .رؤینناهننای دینننی ،رؤیننت

مثل ترجمههای ینک منتن بنه زبنان دی نر ( 1992, P.

فرشت ان ،شننیدن وحنی و تکلّنم موسنی(ع) بنا خداونند

 .)James،431جیمز برخال

نمونههایی از تجارب شبهحسیاند.

که احساس دینی از جنبة روانشنناختی ،احساسنی خناص

 .2تجاااااار

شالیر ماخر معتقند اسنت

 /551الهیات تطبیقی( ،علمی پژوهشی) سال هفتم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 5931

است .عشق دینی در نظر او همان احسناس عشنق بیعنی

درنتیجه ،برای در ویژگیِ تجربة دیننی و وجنه مشنتر

است که متعلَق آن دین است .او حوادری را که میتواننند

سنّتهای گوناگون ،باید احساس و تجربه را بررسی کنرد،

تجربنة دیننی شنناخته شننوند ،بقنهبنندی کنرده اسننت و

نه عقاید و تعنالیم را .بنه نظنر وی احساسنات و سنلو ،

میکوشد تا آنهنا را در و ارزینابی کنند .ویلینام جیمنز

رابت ترین عناصر دین هستند؛ بنابراین آنهنا بنینادیتنرین

برخال

شالیر ماخر ،احساس و شنهود را بنا هنم جمنم

عناصر دیناند( .پراود فوت)253 -253 :5911 ،

نمیکند و برای احساس بهعنوان کار ذهنن کنه مقندّم بنر

احساس محوری در تجربة دینی همان چیزی است کنه

معرفت و عمل بوده است و بهوجودآورنند آن دو اسنت،

او آن را حالت ایمانی میخواند که از جنبة روانشنناختی،

شننینِ خاصننی لائننل نیسننت؛ بلکننه احساسننات را ادرا

معیّن و دلیق نیست .مفهوم حالنت ایمنانی از لوبنا گرفتنه

تغییراتی در وضم جسمانی میداند؛ ولنی عقایند دیننی را

شده است .وی آن را این ور توصیف میکنند« :تجربنهای

محصومتی درجنه دوم منیدانند کنه اگنر وجنود پیشنین

عا فی که به نظر من بنرای اجتنناب از ایهنام ،بایند آن را

احساس دینی نبود ،هرگز پدید نمیآمدند (همان.)p:27 ،

حالت امن نامید ،نه حالت ایمانی .خصایص آن عبارتند از:

عقاید دینی ،میة سنطحی حالنت ایمنانی ()Faith state

احسنننننناس یکنننننندلی ( )Empathyو رضننننننایت

است که بهترین مشخصة آن عنا فیبنودن اسنت .حالنت

( ،)Satisfactionاحسننناس در والعیننناتی کنننه لنننبالً

ایمانی ،نوعی توکّل یا اعتقاد است که زمینة ا مینان دیننی

ناشنناخته بودنند» ( .)James, 1902, P. 31در نظرینة

را بننه وجننود مننیآورد (همننان  .)p:509آنچننه جیمننز در

جیمز آنچه مهم است تفکیک این احسناس از اندیشنه ینا

پیشنهاد خود برای علم ادیان که جای زین کنالم و فلسنفة

عقیده است؛ اما این تفکیک در پایان ،راه به جایی نمیبنرد

دینِ سنّتی است ،مسلّم میدانند ،اینن اسنت کنه موضنوع

و چیزی که او احساس میخواند دروالم اندیشهای اسنت

فری شد تفکّر تطبیقی ،نقّادانه و سازندهای که آن علم را

که حامل اعتقاد است( .پراود فوت)225 :5911 ،

تشکیل میدهد ،تجربة بیواسطه است .منابم عمیقتر دینن
در احساس نهفته است نه در عقل (همان.)p:433 ،

تجربة دینی را باید از دیدگاه فاعنل آن توصنیف کنرد.
تجربة دینی تجربهای است که فاعل ،آن را دینی میفهمند،

جیمز در تییید دیدگاه خود مبنی بر اینکه دین از مقولنة

جیمز دراینباره میگوید« :دین چنانکه از شما میخنواهم

احساس است ،به سه نکته اشاره میکند :نحسنت ،تجربنة

داو لبانه آن را اختیار کنید ،برای ما به معنای احساسنات،

دیننی کیفیّتنی محسنوس ( )sensible qualityاسنت و

اعمننال و تجننارب اشننخاص در تنهننایی خننود اسننت؛

برای فاعل ،امری بیواسطه بنه نظنر منیرسند ،ننه نتیجنة

به وریکه آنها خود را در ارتبا با چیزی میفهمنند کنه

استنبا و تیکّر آگاهانه .دوم ،اعتبنار تجربنه اسنت .منردم

آن را مقدّس میدانند ( .)James, 1902, P. 31بنابراین

غالباً متیرّر از برهانهای عقلی در باب دین نیستند .عقاید و

ویلیام جیمز ،دین را بر حسد در فاعل از ارتبنا او بنا

آموزههای دینی نشاندهند خاسنت اههنای عمینقتنری در

آنچننه کننه مق ندّس مننیداننند تعریننف مننیکننند و دو لینند

احساس و تجربه است .اگر تجربة دینی نتواند اعتبار کافی

«میفهمند» و «مقدّس میدانند» اشاره به توصیفات فاعل و

برای آن عقایند فنراهم کنند ،برهنانهنای عقلنی احتمنامً

باورهای ضمنی است .مفادِّ دیننیِ تجربنه ،ناشنی از جنبنة

لانمکننده نیستند .سنوم ،او مندّعی اسنت کنه منروری بنر

معرفتی است .فاعل ،خنود و جهنان را در پرتنو باورهنای

سنت های دینیِ گونناگون ،عقایند و مفناهیم دیننی بسنیار

دینی میفهمد .تجربة دینی ،تجربهای است که فاعنل آن را

متنوّعی را نشان میدهد؛ درحالیکه احساسنات و سنلوکی

دینی میشناسد و این شناسایی مبتنی بر موضنوع ینا مفنادّ

که منشی و مبنای چنین تنوّع عقالننی اسنت ،رابنت اسنت.

تجربه نیست؛ بلکه مبتنی بر جنبنة معرفتنی ینا اهمیّنت آن
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برای صد عقاید دینی است (پنراود فنوت-213 :5911 ،

عرفان و حاالت عرفانی از نظر جیمز

 .)211البتننه جیمننز بننه کیفیّننت معرفتننی تجربننة عرفننانی

ویلیام جیمز دراینبناره تنیریر زینادی از ه نل ( Georg

( )experience mysticalاشاره میکند؛ اما او عرفان را

 )Wilhelm Fridrich Hegel 1831-1770گرفتنه

حالت ویژهای مینامد که متدیّنان الرار میکننند کنه در آن

است؛ به وریکه او معتقد است عالم عرفان ،عالم آشتیها

حالت ،والعیّنت را رؤینت منیکننند و عرفنان بنه تجربنة

و ی ان یها است .در آن حالتها ،آن لدرها که ما تسنلیم

عرفانی محدود نمیشود (همان.)913 :

هستیم و لبول داریم ،انکار نداریم و ردّ نمنیکننیم .در آن

ویلیام جیمز برای تجارب دینی ویژگیهایی را لحناظ

عالم بینهایت ،همة نهایتها و حدودها محصور میشنود

میکند که بیان ر حامت عرفانی هستند؛ ازاینرو منیتنوان

و اختالفات از میان میرود .آنجا که همهچیز نفی میشنود

گفت ،از منظر او تمنایز بنارزی مینان «تجربنة عرفنانی» و

و به حقیقت نهایی خواهید رسید .او میگویند :تجربیّنات

«تجربة دینی» وجود ندارد و یا اگر تفناوتی مینان اینن دو

عرفانی یک نوع استنتاج با نی هستند که ماننند حسنیّات،

وجود دارد ،او به آشکارکردن این تمایز نپرداخته است.

یقینآورند ،حتی اگر تمام حنسهنای وناهریِ منا از کنار
بیفتد ،باز اینن تجربیّنات ،در شنده اسنت و حقنایقی را
درست مانند حقایقی که با احساس خنود در منیکننیم،

ویژگیهای تجربة دینی از نظر جیمز
 .1وصف ناپذیری ( :)Ineffabilityبارزترین نشنانه در
عرفان بینشانبودن آن است و در آن ،حالت عار

وری

است که بیان و صند را لبنول نمنیکنند و کیفیّنت اینن
حالت باید مستقیماً به تجربه درآید و عرفان بیشتر شبیه به
حالت احساس است تا در و تصوّر.
 .2معرفتبخشباودن ( :)Noetic Qualityگرچنه
حالتهای عرفانی ( )mystical statesدر واهر شبیه بنه
احساسات هستند؛ ولی درحقیقنت شنکلی از شناسنایی و
معرفتاند و نوعی رهیافت به اعما حقیقنت هسنتند کنه
عقل استدملی به این اعما راه نمیبرد.
 .3زودگذربودن ( :)Transiencyحالتهای عرفانی
مدت زیادی پایدار نیستند و غالباً ولتی آنها سپری شندند
در روزمرگی محو میشوند و به ور نالص به خا ر آورده
میشوند.
 .4انفعالیباودن ( :)Passivityاینن احنوال حالنت
پییرش و لبول دارند و هرچند که میتنوان بنا تمهیندات
ارادی ،تمرکننز و اجننرای تمرینننات خنناص ،ولننوع حننال
عرفانی را تسهیل کرد؛ اما همینکه نوع خاصنی از آگناهی
شروع میشنود عنار

بنه تسنخیر و تصنرّ

لندرتی در

می آید و خود را به حالت تعلیق میبیند (حسنینی:5933 ،
 59و.)James 1902, P. 381- 387

برای ما حاصل میآورد (جیمز.)11 :5912 ،
وجود احوال عرفانی ،این ادّعا را کنه حالنتهنای غینر
عرفانی ،حاکمان مطلق انحصاری و نهایی باورهای ممکنن
ما هستند ،کامالً از درجة اعتبار سالط میکند .بر حسند -
لاعده احوال عرفانی صرفاً معنایی فراحسنی بنه دادههنای
عادی و وناهری ذهنن و آگناهی اضنافه منیکننند .آنهنا
هیجان هایی شبیه به احساسات ناشی از عشنق ینا رؤینا و
آرزو هستند؛ موهبتهایی نزد روح ما که بنه یناری آنهنا
والعیّاتی که پیش از این به نحو عیننی در مقابنل منا لنرار
داشتند ،برای ما معانی جدیدی مییابند و ارتبا جدید بنا
حیات منا برلنرار منیسنازند .احنوال عرفنانی بنه صنر
عرفانیبودن ،منشی هیچ حجّیتی نیستند؛ امنا مراتند بنامتر
آنها متوجّنه جهناتی اسنت کنه احساسنات دیننی ،حتنی
احساسات دینیِ انسانهنای غینر عنار  ،بنه اینن جهنات
گرایش دارد (حسینی.)23-23 :5933 ،
تجربة عرفانی در نگاه غزالی
غزالی (5555-5013م) معتقد است کنه پنس از حضنرت
محمد(ص) خاتم پیامبران ،باب وحنی و رسنالت مسندود
شده است؛ اما برای تعلیم ربّانی راه دی ری است که آن را
«الهام» مینامند .الهام عبنارت اسنت از :آگناهکنردن نفنس
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جزئیِ انسان از ریق نفسِ کلّی به مقندار صنفا و لبنول و

جهان را از چهر او کنار بزند .آنچه بر عهد بننده اسنت،

لدرت استعدادش .علمی که از ریق وحی حاصنل شنده

این است کنه خنود را تصنفیه کنند و در انتظنار رحمنت

باشد «علم نبوی» خوانده میشنود و علمنی کنه از رینق

خداوند بنشیند (غزالی ،5915 ،الف.)11 :

الهام بهدست آید« ،علم لدنّی» اسنت .علنم لندنّی ،علمنی

غزالی به این نکته پی برده است که لوام حقیقت دیننی

است که در بنهدسنت آوردن آن مینان نفنس و خندا هنیچ

به پییرفتن و تمسّکجسنتن بنه اینن ینا آن عقیند دیننی

واسطهای نباشد و همانند نوری است کنه از چنراغ غیند

نیست؛ بلکه آن حقیقت ،برتر از آن اسنت کنه عقنل آن را

و فارغ و لطیف بیفتند .اینن

ادرا کند .حقیقنت دیننی ،ذو بنا نی اسنت ننه مجنرّد

علم از افاضة عقل کلّیِ وحی زاییده میشود و اشرا نفس

احکام شرعی یا مجموعهای از عقاید جامد .دین در حیطة

کلّی آن را به نفس جزئی الهام میکند .وحنی زیننت انبینا

تصرّ

عقل نیست؛ بلکه در للمنروی روح و ذو اسنت.

است و الهام زیور اولیا (غزالی ،5915 ،ب.)21 :

اصول ایمان سه چیز است :ایمان به خدا ،ایمان به رسنول

بتابد و پرتو آن بر للد صا

بهاینترتید او دو ننوع علنم را معرفنی منیکنند :علنم

او و ایمان به آخرت .ایمان صحیح ایمان به نبنوّت اسنت.

معاملت و علم مکاشفت .علم معاملنت ،عبنارت اسنت از:

ایمان به نبوّت عبارت اسنت از :النرار بنه اربنات حنامتی

«صفادادن دل بهوسیلة زهد و تقوی و عبادت» .اینن علنم،

ورای عقل ،که در آنجا چشم به دیدن مدرکاتی خناصّ آن

موضوعِ کتاب احیا ،علوم دین است .و اما علم مکاشنفت،

عالم گشوده میشود .مدرکاتی کنه عقنل نمنیتوانند آن را

ذو صوفیّانه است که از معرفت خداوند پیدا منیشنود و

ادرا کند (غزالی ،5915 ،الف.)15 :

غزالی آن را الهام نامیده است .علم مکاشنفت بنا تعلنیم و

ایمان صرفاً شناختن شنریعت نیسنت؛ بلکنه عمنل بنه

مطالعه حاصل نمیشود؛ بلکه بهدستآوردن آن بنا اعمنال

موجد آن است .اگر شخصی هزار بار مسئلهای را بخواند

صالح ،زهد ،بیداری ،خاموشی و کنارهگیری از مردم است؛

و بیاموزد ،ولی بدان عمل نکند برای او هیچ سودی ندارد.

به ورمثال بیداری در شد ،دل را روشن میکند و اگر این

ایمان ،گفتن به زبان و تصندیق بنه دل و عمنل بنه ارکنان

صفا به صفایی که از گرسن ی حاصل شنده اسنت افنزوده

است .اسالم ،خواندن لنرآن و حضنور در نمناز جمعنه و

شود ،دل همچنون سنتارهای فنروزان و آیننهای درخشنان

جماعت و تعظیم شریعت بنه زبنان نیسنت؛ بلکنه اسنالم

می شود و آن اه جمال حق در آن نمودار میشود (غزالنی،

تصفیة نیّت و پارسایی و پرهیزگاری است (غزالنی:5911 ،

 ،5912ج  .)11 :9هرچند معاملت ،یعنی اعمنالی کنه اینن

 .)3غزالی امکان معرفت عقلی را نفی نکرده است؛ ولی بنا

آینه را صیقل میدهند ،از صنم آدمی باشد و بنه اختینار او

علمای علم کنالم کنه معتقدنند علنم کنالم و نظنر عقلنی

حاصل میشود؛ اما مکاشفت ،یعنی جلو جمال حق ،جنز

میتوانند آدمی را به یقین برسانند و آتش ایمان در دل غیر

بننا لطننف خداوننند حاصننل نمننیشننود و انسننان در

مؤمن برافروزند ،مخالفت کرده است .پس ایمنانِ صنحیح،

بهدستآوردن آن چاره و اختیاری ندارد.

حقیقتی عا فی و ذولی است که بنا النناع عقلنی تفناوت

غزالی میگوید « :ریقت ،عبارت است از :مجاهندت و

دارد .ازاین رو ،غزالی میخواست که اسالم را به حالتی که

محو صفات ناپسند ،بریدن از همة عالیق و رویآوردن به

در آغاز داشت بازگرداند و مسلمانان را وادارد تا حقیقنت

خداوند متعال .ولتیکه همة اینها به دست آمند ،خداونند

را از خود لرآن جستوجو کنند و از این راه به کاملکردن

خود عهدهدار للد بنده خواهد شد و عهده دار است تا آن

ایمان خود بپردازد ،نه از راه استدمل نظری و برهنانهنای

را به انوار علم روشن سازد و رحمت خود را بر آن افاضه

عقلی .غزالی به دنبال احیای ارزش روحانی دینن بنود .از

میکند تا که سنرّ ملکنوت بنر او آشنکار شنود و حجناب

نظننر وی نزدیننکتننرین راه بننه خنندا ری نقِ دل اسننت و

تجربه دینی و گوهر ان اری آن از منظر غزالی و ویلیام جیمز551 /

گشنود و

و این دو را دشمنان سرسخت دیاننت للبنی و نفسنی بنه

بدین رینق درهنای اسنالم را بنه روی تصنوّ

بهخا ر همین امر ،اندیشههای او در مسلمانان ارری عمینق

شمار آورد .ازاینرو ،به دفاع از دین برخاست که این کنار

برجای گیاشت (فاخوری.)130-133 :5931 ،

را جز با شعور دینی میسر نمیدانست .به این ریق که بنه

برخی منکر تصوّ

غزالی شدهاند؛ ازجمله ،ابنوالعالی

معرّی ( ) 919-113و دلیلش را اینن دانسنته اسنت کنه
غزالی ولتی در المنقی منن الضنالل منیگویند« :در حنین

جای پرداختن به روشهای جدلی و کالمی ،میان آدمنی و
للبش رابطهای برلرار کرد (سیهر.)513 :5311 ،
تصوّ

به علت آنکه از روح اسالم جدا افتاده بود و به

خلوت و بعد از آن همواره به یاد فرزنندان و و نن خنود

منفیبافی گراییده بود ،واهرگراینان حملنة سنختی بنه آن

بوده است و از پادشاهان میترسیده است» .معلوم میشنود

داشته اند .غزالی آمد تا آن را در عمق اسالم سننتی داخنل

که خلوت و انزوای او خلوت صنحیح و عزلنت صنادلانه

کند و خود در سلک صوفیان درآمد و روش زندگی ایشان

نبوده است (غزالی ،5915 ،الف .)520 :این موضوع در دو

را برگزید؛ ولی ماننند صنوفیان بنه حلنول و وحندت وجنود

مرجم درخور بحث اسنت :یکنی سنیرت غزالنی و دی نر

نیفتاد .در نوشتههای صوفیانهاش از جاد سننّت ،لندم بینرون

تصننانیف او در تص نوّ  .سننیرت او را در دو مننورد باینند

ننهاد .بنابراین به غزالی عنوان صوفیدادن مشکل است .شناید

بررسی کرد:

بهترین عننوان کنه بتنوان بنه ریقنة او داد بنه لنول اوبنرمن

دور خروج او از بغداد و دور بعد از آن که هننوز در

( )Obermanعننننننوان ذاتیّنننننت ینننننا درونگراینننننی

دوران جوانی و گرفتنار عالینق دنینوی بنود؛ امنا در دور

( )subjectivismاست؛ زیرا نوع معرفتی که او بدان رسنیده

دوم ،غزالننی مننردی صننوفی اسننت کننه عزلننت را تننرجیح

است ،معرفت ذولی با نی است کنه ننه مولنود عقنل نظنری

میدهد .اگر به کتبی که غزالی در نیمة دوم حیاتش تنیلیف

است و نه مولود برهان کالمی؛ بلکنه ماننند ینک چشنمة آب

کرده است چون :احیا،العلوم دین ،جنواهر القنرآن ،کتناب

صا از للد او بیرون جوشیده است (غزالی.)29 :5911 ،

امربعین ،الرساله اللدنیه ،کیمیای سعادت ،مشنکاه امننوار و
مکاشفهالقلنوب ،نظنری بیفکننیم ،منیبیننیم کنه بیشنتر از
تصوّ

تفاوت تجربة دینی و تجربة عرفانی

سخن میگوید و بیان او ،بیان انسانی است کنه بنه

یکی از مسائلی که در بحنث تجربنة دیننی مطنرح اسنت،

آنچه میگوید ،سخت مؤمن است .بحران روحی غزالی در

تفاوت و یا عینیّت تجربة دینی و تجربة عرفانی است .لدر

بغداد پایان یک مرحله از مراحل حیات و آغناز مرحلنهای

مسلم آن است که تجربهای را عرفانی میگوییم کنه تنوأم

تازه است و این مرحله در تاریخ فکری اسالم ارری عمینق

با کشف و شهود باشد .کشف و شهود مربو بنه للند و

و حیات روحنی و بنا نی را

خیال است؛ اما مکاشفه و خیال آن لندر وسنیم اسنت کنه

در اسالم بنه جای ناهی بلنند رسنانید و در کننار فقنه کنه

حتی دربردارند رؤیاهایی کنه افنراد معمنولی در خنواب

دارد .به این معنی که تصوّ
متمسّک به حر
برای تصوّ

و سخن و مستند به احکنام عقلنی بنود،

نیز جایی گشود تا آنجنا کنه بایند گفنت بنه

میبینند نیز میشود؛ بنابراین نمیتوان کسنی را بنه صنر
دارابودن کشف و شهود ،عار

خواند .مکاشفة عارفاننه و

جای فقه و کالم ،دو علم دی ر پدید آمد و آن دو عبنارت

تجربة عرفانی ،تجربه و شنهود خینال بنه معننای دیندن و

بودند از :علم معامله و علم مکاشفه .غزالی مشناهده کنرد

فهمیدن پارادوکس «هو مهو» اسنت .اینن تجربنه ،تجربنة

که در عهد او دین در جدال فقها و کشمکشهای متکلّمان

شهود وحدت همة امنور بنا خندا (وحندت آفنالی) و ینا

غر شده است و خطری که آن را تهدید میکند دو چینز

تجربة وصال و ی ان یِ شخص صناحد تجربنه بنا خندا

است :یکی جدل کالمی و دی ری تعریفات پیچید فقهنی

(وحدت انفسی) است.
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بنابراین تجربة عرفانی ،خاصتر از تجربة دیننی اسنت.
در سایر السام تجنارب دیننی ،مکاشنفة شنخص صناحد
تجربه همواره در لالد صنورت رخ منیدهند ،ولنو آنکنه

بنابراین ،در تجربة دینی بین مُندرِ و مُندرَ

تفناوت

وجود دارد؛ اما در تجربنة عرفنانی بنین مُندرِ و مُندرَ
تفاوتی نیست .این تجرید مستلزم فننای عنار

اسنت .در

متعلّق کشف ،امور معنوی و مجرد از صورت باشد؛ یعننی

فناست که عار

در اینجا فردِ مکاشف ،امری را که تجلّنی کنرده اسنت بنا

(خدا) را ادرا میکند .بهعبارتدی نر ،در سنایر تجنارب

یکی از لوای خیالی یعنی از ریق حواس پنجگاننه ،ولنی

دینی ،فردِ صناحد تجربنه ،متعلّنق تجربنه را بنا یکنی از

در عالم خیال و یا مثال ادرا میکند؛ امنری غیرمنادی را

میکنند؛ امنا در تجربنة عرفنانی،

میبیند میشنود میچشد و یا لمس میکند.
مینامیم ،بین مُدرِ و مُدرَ

حواس خیالیاش ادرا
شخصِ عار

در آن تجربهای که آن را به ور خاص تجربنة عرفنانی
تفاوتی نیسنت .اینن تجربنه

وحدت را تجربه و خودِ وجنودِ محنض

با متعلق تجربه ی انه میشود و آن را با کلِ

وجود خویش ادرا میکنند ننه بنا یکنی از لنوای خنود
(کاکایی.)210-211 :5935 ،

است .در فناست که عنار  ،وحندت

به این معننا ،زمنانی کنه غزالی از تجربننة نبوی سخن

را تجربه میکند؛ یعنی در عین تجربة فنا (معندوم بنودن)،

می گوید ،نوعی تجربنة عرفنانی را در نظنر دارد کنه بایند

خودِ وجنود محنض (خندا) را ادرا کنرده اسنت؛ یعننی

آن را در مقول کشف و شهود جستجو کرد و این تجربننة

موجودبودن در عین معدومبودن را تجربه منیکنند و اینن

عرفانی ،ذینل تجربنة نبنوی و بنه یاریِ او میسّر میشنود.

آن را

مکاشننفه و معاملننه هننر دو ریقننی هسننتند کننه بننا زهنند،

ادرا میکند .مزمة این امر ،خروج از نور عقنل اسنت؛

پارسایی ،عمل صالح و تزکیة نفس ،آدمنی را بنه حقیقنت

یعنی در سایر تجربه های دینی ،مزمة مشاهده های شخص

میرسانند .حقیقتِ شنهود عرفنانی را بنا عنناوین رؤینت،

صاحد تجربه مثالً دیدن یا شنیدن امری معنوی ،خروج از

محاضره ،مشاهده و مکاشفه بیان میکند که بنا ریاضنت و

و تجربنه عرفنانی یادشنده،

تزکیننة درون از پلینندیهننا ،دوریجسننتن از حنندّ دنیننا،

مستلزم فنای عار

همان پارادوکس «هو مهو» اسنت کنه فقنط عنار

ور عقل نیست؛ ولنی ادرا

خروج از ور عقل را مزم میآورد.

کنارزدنِ حجابهای ولمنانی از دیندگانِ للند و متوجنه

کسی که صاحد تجربة دینی است بنه عنالم خینال پنا

حقشدن با تمام وجود ،حالت اتّصنال ،اتّحناد ،فناینافتن و

گیاشته و با للد سروکار پیدا کرده است که محل کشنف

تجلی صفات و ذات حق بر عار

به دسنت منیآیند کنه

و شنهود اسننت .امننور معننوی را در لالنند حسننی شننهود

امور یادشده هم ی در با ن آدمی رخ میدهد.

میکند و صورتهای نفسنانی را منیبینند کنه ننه مجنرد

در مقابل ،ویلیام جیمز تجربة دینی را در یا آگاهی از

صر اند و نه مادیِ صنر ؛ امنا تجربنة عرفنانی ،تجربنة

حضور والعیّت یا لدرتی میداند که فنو نفنس و دنینای

شهود وحدت همة امنور بنا خندا (وحندت آفنالی) و ینا

عادیّ آن است و این در یا آگاهی به احسناس شنبیهتنر

تجربة وصال و ی ان یِ شخص صناحد تجربنه بنا خندا

است تا تعقّل .بهعبارتدی ر ،احساس مکوّن عقیند دیننی

(وحدت انفسی) است .در السام تجنارب دیننی ،مکاشنفة

است ،نه آنکه نتیجة آن باشد .تجربة عرفانی شبیه به ادرا
حسنی مبتننی بنر سنه

شننخص صنناحد تجربننه همننواره در لالنند صننورت رخ

حسی است و همانگونه که ادرا

میدهد ولو آنکه متعلّق کشنف ،امنور معننوی و مجنرّد از

رکن ،فاعل شناسایی (مُدرِ ) ،متعلق شناسایی (مُندرَ ) و

صورت باشد ،مثالً جبرئینل بنهصنورت ینک بشنر وناهر

ی فاعنل
ی متعلنق شناسنایی بنر آگناه ِ
حضور ینا آشنکارگ ِ

میشود .در اینجا فردِ مکاشف ،امنری را کنه تجلّنی کنرده

شناسایی است ،تجربة دینی نیز مبتننی بنر اینن سنه رکنن

اسننت بننا یکننی از لننوای خیننالی یعنننی از ریننق حننواس

است .سنه جنز ،تجربنة دیننی خداونند ،انسنان و جلنو

پنجگانه ،ولی در عالم خیال و یا مثال ادار میکند.

خداوند بر انسان است .تجربة خداونند نینز بنا اندیشنیدن
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دربار او ،یادآوریِ او ،تصوّر او و استدمل دربار او متفناوت

در این بخش ،فهم کاملتر و جاممتر موضوعی اسنت کنه

است .گناه خداونند بنر برخنی از انسنانهنا جلنوه منیکنند؛

این دو اندیشنمند دربنار آن بحنث کنردهانند و مقایسنه،

بهنحویکه آدمی لادر به آگاهیِ مستقیم از وجود مقندّس او و

نزدیک میکنند .منوارد

از برخی از افعال و صفاتش باشد .حنواس وناهری ،منا را از

ریقی است که ما را به این هد

تطبیقی را میتوان به شرح ذیل عنوان کرد:

برخی از جنبههای والعیتهای محسنوس ،آگناه منیسنازند.

 .1وصفناپییری تجربة دینی :ویلیام جیمنز یکنی از

تجننارب عرفننانی بننرای کسننانی کننه ایننن تجننارب را از سننر

ویژگیهای تجربة دیننی را توصنیفناپنییری منیدانند و

میگیرانند ،ماننند ادرا حسنیِ مسنتقیم از امنور محسنوس
است .اگرچه حواس پنجگانه به هن ام تجربه دینی غایدانند،
این تجارب به لحاظ کیفیّت معرفتشناختیشنان همسنان بنا
تجارب حسیاند (.)Jemes, 1902: 324
با توجه به این توضیحات ،پیشفری مهم تجربة دینی،
مانند تجربة حسنی ،وجنودِ ننوعی دوگنان ی مینان فاعنل
شناسایی و متعلّق شناسایی اسنت؛ امنا در تجربنة عرفنانی
سننخن از نننوعی وحنندت و نفننی دوگننان ی میننان فاعننل
شناسایی و متعلق شناسایی اسنت .ویژگنیِ مشنتر

تمنام

حامت عرفانیِ آفالی و انفسی ،تجربة وحدت است که بنه
اعتقاد عرفنا ،گنوهر ذاتنیِ تمنام احنوال عرفنانی و هسنتة
کانونی و مرکزیِ تمامیِ تجارب است و تجنارب عرفنانی
دارای هستة مشتر

هستند .تجربه ،یکی از راههای کسد

معرفت و پدیدهای با نی و حنالتی انفعنالی اسنت کنه در
وجود صاحبش پدیدار میشنود و شنخص نسنبت بنه آن
آگاه است .اگر موضنوع تجربنه ،امنری مناورای بیعنت،
همچون خداوند یا تجلیّات او باشد و یا خداوند بهعننوان
حقیقتی غنایی در آن رخ بنمایند ،چننین تجربنهای دیننی
خواهد بود (محمدی.)91 ،5933 ،

و وفا آن دو است .در این پژوهش عالوه
دربار تجربة دیننی

پرداختهایم ،نقا لوّت و ضعف ،وجنوه تشنابه و تمنایز و
عبور از تشابه و تمایز واهری به مواضنم خنال
والعی نیز تبیین میشود .بنابراین هد

هیچکس نمیتواند احساسات عرفانی خود را بنرای کسنی
که آن احساسات را به شخصه در

نکرده است بیان کند.

کسی باید در عمر خود دستکم ینک مرتبنه عاشنق شنده
باشد تا بتواند حالت روحی کسی که عاشق شده اسنت را
بفهمد .او به بیان این ویژگی در ادیان مختلف میپردازد و
چون وارد بحنث از دینن اسنالم منیشنود ،بنه برخنی از
عبارات غزالی در کتاب المنقی من الضالل اشاره میکنند و
میگوید« :عجید است کنه ایننچننین یادداشنتهنایی از
مردم مسلمان ،که نظینر آن هنا در مینان مسنیحیان فنراوان
است ،کمتر دینده منیشنود و همنین کنمبنودن و فقندانِ
اینگونه یادداشتهنا از عرفنای ایراننی ،مطالعنة منا را در
تصوّ

ایران مشکل کرده است( »...جیمز.)12 :5912 ،

گفتههای غزالی دراینباره این چنین است که« :بنر منن
روشننن شنند کننه خصوصننیتننرین اختصاصننات عرفننا را
نمیتوان از راه علم بهدست آورد؛ بلکه بنا ذو و حنال و
تبدیل ِ صفات حاصل میشوند و تفاوت است مینان آنکنه
بخارهای متصاعده از معده بر مراکز فکری ،و آنکنس کنه

مراد از مطالعة تطبیقنی ،شنناخت پدیندار در پرتنو تبینین
بر اینکه به مقایسه دیدگاه دو فیلسو

حالت او وری است که بیان و وصف را لبول نمیکند و

تعریف مستی را بداند که آن عبارت است از :علم به تنیریر

مطالعه تطبیقی ()Comparative Study
مواضم خال

میگوید :لبل از هر چیزی عار

و صوفی بیان میکند که

و وفنا

از مطالعنة تطبیقنی

خود مست است و دی ر چینزی از علنم مسنتی همنراه او
نیست و همچنین تفاوت است میان اینکه فقط از شرایط و
وسایط زهد آگاه شوی یا اینکه خود سنراپا زهند گنردی.
وی میگوید :صوفیّه و عرفا ارباب حال انند ،ننه اصنحاب
لیل و لال و ریقنة آنهنا بنه روش علمنی دسنتینافتنی
نیسننت؛ بلکننه تنهننا از راه ذو و سننلو ممکننن اسننت؛
چنانکنه تحقینق از راه برهنان ،علنم اسنت و رسنیدن بنه
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او جمم و تلفیقنی

حقیقت ،ذو است که توصیف شدنی به گونة محسوسات

زن ارهای دل اهتمام میورزند .تصوّ

نیست (غزالنی ،5915 ،النف .)91-93 :بننابراین منیتنوان

بود میان شریعت و ریقت و ازاینجهت به ریقنة امثنال

نتیجه گرفت که دو اندیشمند در وصنفناپنییری احنوال

جنید و محاسبی و ابو الد مکّی شبیهتر بود و جایی برای

عرفننانی اشننترا نظننر داشننتهاننند و هننر دو تجننارب و

مقامت اهل سکر و شنطحیات و امنات آنهنا نداشنت؛

حالتهای عرفانی را توصیفناپییر و غیرتجربی میدانند.

چنانکه وی در اینن زمیننه النوال نقنلشنده از مشنایخ را

 .2تفاوت در منشی اکتساب حالتهای عرفنان :جیمنز

تیویل میکنرد و حمنل نظنایر آنهنا را بنر ونواهر جنایز

در کتنناب دیننن و روان توضننیحاتی مننیدهنند راجننم بننه

نمیشمرد (زرّینکوب ،5935 ،الف .)505 :بنابراین منشی و

جاذبهای که در مشروبات الکلی است که تیریری در ایجناد

ریقننة اکتسنناب تجننارب دینننی در دو اندیشننمند کننامالً

حالتهای عرفانی دارنند .او جاذبنهای کنه در مشنروبات

متفاوت و متمایز است.

الکلی است را محرّ حالتهای عرفانی میداند؛ چنانکه

 .3مشکل دور در نظریة جیمز :ویلیام جیمنز پیشننهاد

در نشننئه و مسننتیِ حاصننل از خ نوردن مشننروبات الکلننی

میکند که در تحقیق از تجربة دینی پرسشهای مربو بنه

بارلههای عرفانی در آدمی پیدا میشود و معتقد اسنت کنه

خاست اه و پرسشهنای مربنو بنه ارزینابی بایند از هنم

مستی برای ما بنزر تنرین محرّکنی اسنت کنه در آن بنه

تفکیک شوند .وی میگوید :اینن تفکینک در کتنابهنای

چیزهایی که در حالت عنادی ردّ منیکننیم ،پاسنخ مثبنت

جدید منطنق وضنم شنده اسنت و بنه پینرس (Charls

میدهیم .این حال ،روح آدمی را از پوستة واهریِ والعیت

)Sanders Pierce 1839-1914و بحثهای سالهای

عبور میدهد و با عمق حقایق آشنا میسنازد .در آن حالنت

متمادی گیشته اشاره میکند کنه در ن ناه او اعتقنادات را

است که آدمی برای یک لحظه هم که شده است با حقیقنت

میتوان و باید بدون توجه به خاسنت اه آن ارزینابی کنرد.

دمساز میشود و دراینباره مثالهایی از حالتهنای عرفنانی

جیمز میگوید :یک فیزیک دان ممکن است در خنواب بنا

مشروبات الکلی و عملهنای جراحنی در

محاسباتی دشوار به یک فرضیّه جدید دست یابد یا ممکن

ارر استنشا اتر را ذکر میکند کنه بیشنتر در عنالم مسنتی و

است از تفسیر عرفانی متون کهن به چنان فرضیهای دست

بیهوشی رخ دادهاند (جیمز.)10-11 :5912 ،

یابد؛ اما باید آن فرضیّه را فقط با نتایج آزمایشنی ارزینابی

حاصل از مصر

درنتیجننه حالننتهننای عرفننانی در ن نناه ویلیننام جیمننز

کرد که برای محکزدن آن راحی شده است نه با رجنوع

می توانند اکتسابی باشند؛ حال آنکه غزالی اذعنان دارد کنه

به خاست اه آن و از سخن مادسلی که «آزمون نهناییِ ینک

مکاشفت و جلو جمال حنق جنز بنه انعنام او بنه دسنت

عقیده خاست اه آن نیسنت؛ بلکنه نحنو کنارکرد کلّنیِ آن

نمی آید و انسان در حصول و اکتساب آن اختیاری نندارد،

است» ،به این نتیجه رسید که تجربة دینی را نینز بایند بنه

جز انجام اعمال صالح و صنفای آیننة دل و زهند و لطنم

همین منوال ارزیابی کرد (پراود فوت.)222-290 :5911 ،

عالیق .آنچه بر عهد بنده اسنت ،اینن اسنت کنه خنود را

جیمز بر آن است که برای پنیبنردن بنه حقیقنت ینک

تصفیه کند و در انتظار رحمت باری تعالی بنشیند (غزالی،

اندیشه ،به جای پرداختن به اصول کلّی و منطقی ،باید بنه

 ،5912ج .)11 : 9او میگوید حاصل اصلیِ معاملنه ،یعننی

نتیجة آن پرداخت؛ به جای ن ریستن به آغاز ،باید به انجام

عمل به آموزههای دینی و اخاللی ،تصفیه للد اسنت کنه

آن ن ریسننت .تجربننه در اندیشننة پراگماتیسننتی جیمننز

در ارر لطف الهی و کوشنش انسنانی بنه دسنت منیآیند؛

جای اهی ویژه مییابد ،بهگونهای که میتوان تمام اندیشنة

درحالیکه مکاشفه تنها وابسته به لطف الهی است و سنعی

او را در هر زمینهای به آن برگرداند .این نکته درمورد ن اه

انسان در تحقّق آن ارری ندارد و اهل عرفان تنها به زدودن

او به دین نیز صاد است (نقیدزاده .)291 :5939 ،نتیجنه
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اینکه ،معیار صد تجارب دینی احساس و تجربنه اسنت؛

«تجربة دینی» ان اشته می شود .براین اسناس ،دینن چینزی

امنا اربنات صند گنزارههنای حسنی ،مرهنون پنارهای از

جز تجربة دینی نیست .تجربة دینی نیز به منزلنة گنوهر و

گزاره های متافیزیکی و عقلی است و تحقیقپییریِ تجربی

لنندّ لبنناب دیننن تلقّننی شنند و سننایر امننور دینننی یننا

نمیتواند دلینل صند و حقانیّنت لاعند تحقینقپنییری

بهعبارت دی ر ،سایر ابعاد دین مانند بُعد معرفتنی و عملنی

تجربی باشد؛ بلکه صد و ارزش معرفتی آن باید از جای

و ...از امور عرضی ان اشته شد و در حاشیه لرار گرفت.

دی ر رابت شود؛ درحالیکه تجربة دینی خود دلینل صند

شالیر ماخر برای اینکنه بتوانند دینن را از ضنربههنای

و حقانیّت تجربة دینی میشنود و چنون از همنة معنار

سهم ینِ دینستیزان نجات بخشد ،گنوهر دینن را ننوعی

فراحسننی نفننی اعتبننار شننده اسننت ،تنهننا راه اربننات آن

احساس و تجربة شخصی معرفی کنرد .بنه نظنر او مبننای

خننودمعینناری و گرفتارشنندن در دام دور منطقننی اسننت

دیانت ،نه تعالیم وحیانی است ،چننانکنه در سننّتگراینی

(شاکرین.)553-553 :5930 ٬

مطرح است و نه عقنلِ معرفنتآمنوز اسنت ،چننانکنه در
الهیّات بیعی مطرح است و نه حتی اراد اخاللنی اسنت،

گوهرانگاریِ تجربة دینی

چنانکه در نظام فلسفی کانت مطرح است؛ بلکنه در انتبناه

رویکردها و رهیافنتهنای مختلفنی دربنار تجربنة دیننی

دینی است که با همنة آنهنا فنر دارد .دیاننت ،موضنوع

گرفته شده است که یکی از آنهنا «گنوهران ناریِ تجربنة

تجربة زنده است و عنصر مشتر

در همة ادیان «احساس

دینی» است .دین کنه اسناس اینن رهیافنت اسنت ،ابعناد

وابسننت ی مطلننق» ،احسنناس تننناهی در برابننر نامتننناهی و

مختلفی دارد که به بُعد تجربة دینی فروکاسته شده است و

پیبردن به اتّحناد کنل اسنت (بناربور.)595-592 :5912 ،

تجربة دینی بهعنوان «گوهر دین» معرفی شده اسنت .دینن

دین براسناس تجربنة دیننی ،شخصنی و دارای للمروینی

ابعاد و جنبههای متعددی ماننند :بعند عقیندتی ،اخاللنی،

مخصوص شد و دی ر برای اربات حقانیّت خود احتیناجی

فقهی ،حقنولی ،اسنطورهای ،تجربنی ،اجتمناعی و ...دارد.

به دلیل و برهان های فلسفیکالمی نداشت و دارای اعتبنار

ن اه و رویکرد تکبعدی و جز،ن رانه به دین ،بدین معننا

شد؛ بنابراین از اینن منظنر ،تعناری علنم و دینن رخنت

که از بین ابعاد متعدّد فقط به ینک بعند آن توجنه شنده و

برمیبندد؛ زیرا علم فقط ممکن است با باورهنای دیننی و

سننایر ابعنناد آن نادیننده گرفتننه شننده اسننت ،موجنند

گزارههای کالمی تعاری یابد؛ درحالی که همة اینن امنور

محروم ماندن محقق و دین پژوه از هویّت و حقیقنت دینن

جز ،گوهر دین و حقیقت آن نیستند؛ بلکه در صد

دینن

خواهد شد؛ زیرا چنین ن اهی به دین ،والمگرایانه نیسنت؛

جای گرفتهاند (هوردن.)53 :5913 ،

بلکه رویکردی انحصارگرایانه و غیر رئالیستی است .چنین

نظریّة گوهران اریِ دین بیشتر به موازات گوهران ناریِ

خطاهای روششناختی و تصوّرهای مثله از هر پدیدهای از

مسنیحیّت سنناخته و پرداختنه شنند .نظریّنات مطننرحشنند

جمله دینن «تحوینل گراینی» ( )Reductionismنامینده

نویسندگان مسیحی لرن نوزدهم دربار گوهر دین ،بیشنتر

میشود .اینن دیندگاه در جمالتنی بنا سناختار «...چینزی

نوعی دفاع تکاملی دینن مسنیحیّت را مطنرح سناختهانند؛

نیست جز »...می آید .جمالت زیر نموننههنایی از خطنای

یعنی از این نظر که مسیحیّت کاملترین دین اسنت ،دفناع

تحویلان اری در عرصة دینپژوهی را نشان میدهد« :دین

کردهاند .این نکته در آرار ه ل و شنالیر مناخر بنه چشنم

چیننزی نیسننت جننز اخننال »« ،دیننن چیننزی نیسننت جننز

میخورد .از دیدگاه ه ل ،مسیحیّت کاملترین دین است؛

ایدئولوژی» .در دور جدید و در الهیّات لیبرال پروتسنتان،

زیننرا وی دیننن را وهننور متعننالی در تنناریخ مننیداننند و

دین به بُعد تجربی آن تحویل و تنزّل مییابد و مساوی بنا

کامل ترین تجلّی و وهور درخور تصور ،حلول و یا تجسّد
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است کنه فقنط در مسنیحیّت وجنود دارد .ازسنویدی نر،

عقیده یا عمل خلط شود و هرگز نمیتواند با دستاوردهای

چیزی که به نظر شالیر ماخر مسیحیّت را با عظمت نشنان

دانش جدید یا پیشنرفت علنم در هنر حنوزهای تعناری

میدهد ،تجربة دینی از تجسّد الهی است کنه کلیسنا آن را

داشته باشد .دین ،لحظهای مستقل در تجربة انسانی اسنت

تبلیغ میکند .برای چنین متفکّرانی ،کاملترین تجلّی گوهر

و اساساً در برابر انتقاد عقلی و اخاللی آسیدناپییر اسنت

دین در مسیحیّت یافنت منیشنود و ادینان دی نر مراحنل

(پراودفوت 53-53 :5911 ،و هوردن.)10 :5913 ،

ابتدایی مسیحیّت محسوب میشوند .اسنالم بنرای کسنانی

برای مقایسة تطبیقیِ دیدگاه ویلیام جیمنز بنا غزالنی در

که چنین رز تفکری دارند مشکلساز است؛ زینرا اسنالم

موضوع تجربة دینی دو تفسنیر بنرای گنوهر دینن مطنرح

از لحاظ تاریخی بعد از مسیحیّت نازل شنده اسنت .ولنی

میکنیم و دیدگاه هرکدام را مطابق با هر یک از دو تفسنیر

آنان درمورد این مسئله چنین اوهار نظر میکنند کنه چنون

بیان میکنیم:

فهم و شناخت درستی از دین مسیح در میان اعنراب لبنل

معنای نخست :تجربة دینی گنوهر دینن اسنت .بندین

از اسالم وجود نداشت ،دین اسالم منیتوانسنت در مینان

معنا که حقیقت دین همان احوال و عوا ف خاصی اسنت

اعراب به منزلة مقدمهای بنرای مسنیحیّت محسنوب شنود

که در انسان ،هن ام رویارویی با حقیقت غایی پدید میآید

(ل نهاوزن.)25-22 :5913 ،

و امور دی ر ،دربردارند عقاید ،مناسک و اخال جمل نی
را دنبال

از حقیقت دین بیرونند .درنتیجه ،اگر در هرکس و هر جنا

گوهرگرایان بهخصوص شالیر ماخر دو هد

میکنند :توصیف و دفاع .شالیر ماخر کار خود را با نشنان

این احوال وجود داشته باشند ،دینن هسنت و گرننه دینن

دادن مشخصة دین یا دینداری آغاز میکند .او میخواهند

نیست .میزان دیننداری شنخص نینز بنه درجنة شندّت و

به خود حس دینی یا خودآگناهیِ دیننی ،بنا لطنم نظنر از

ضعف این احوال در او بسنت ی دارد .هرچنه اینن احنوال

افعال و باورهایی که ممکن است همنراه آن باشند ،دسنت

شدیدتر باشد ،انسان دیندارتر است و به هر میزان که اینن

یابد و آن را به صورت دلینق و اصنیل توصنیف کنند .بنه

احوال در او ضعیفتر باشد ،دینداری او کمتر خواهد بود.

اعتقنناد وی ،هننم مسننیحیان و هننم یهودیننان سننّتی و هننم

داوری دربار این دیدگاه بنه تعرینف منا از دینن بسنت ی

روشنفکران و نقّنادان دینن در نهضنت روشننگنری ،در

دارد؛ یعنی پاسخ به این پرسش که دین چیسنت .تردیندی

معرّفی و توصیف دین بهعنوان نظامی از عقایند و لنوانین

نیست که اگر همچون ویلیام جیمنز ،دینن را «احساسنات

اخاللی به خطا رفتهاند .عنصنر اصنلیِ دینن ننه دمینل و

اعمال و تجربیّات افراد هن ام تنهایی می نامند ،آنگناه کنه

مباحث عقلی است و نه نظنام اخاللنی ،بلکنه للند دینن

خود را در برابر هرآنچنه الهنی اسنت ،منییابنند» .بندانیم

همیشه عوا ف و احساساتی بوده است که نمنیتوانند در

تجربة دینی ،حقیقت دین و درنتیجه ،گوهر آن خواهد بود

علم یا اخال تحویل داده شنود .هند

دوم بیشنتر جنبنة

(شیروانی.)212-219 : 5935 ،

نظننری و کالمننی دارد ،یعنننی محفننوظداشننتن دیننن از

ویلیام جیمز حقیقت دین و مقوّم ذاتی دین را احساس

نقّادیهای فیلسوفانی مثل کانت و هیوم .او امیندوار اسنت

تعلّق و وابست ی به بینهایت میدانند و مندّعی اسنت ،در

با معرفی دین به صنورت اصنیل و دلینق ،رابنت کنند کنه

حوز دین دو امر وجود دارد :یکی سنازمان هنای منیهبی

نقدهای نهضت روشنگری بنر عقیند دیننی ،بنویژه نقند

(دین نهادینهشده)؛ همچون عبادتها ،نیورات ،دسنتورات

کانت بر متافیزیک نظری را نمنیتنوان درمنورد نمودهنای

میهبی و نظام سازمانی کلیسا است که اگر ما نظر خنود را

والعیِ دین به کار برد .دین به عنوان احساسی کنه از همنة

به این بخش محدود سازیم ،باید دین را بهعنوان یک هننر

اندیشهها سبقت گرفتنه و مسنتقل از آنهاسنت ،نبایند بنا

بیرونی ،یعنی فنّ جلد عناینت و لطنف خندایان تعرینف

تجربه دینی و گوهر ان اری آن از منظر غزالی و ویلیام جیمز529 /

کنیم .دی ری مسئلهای درونی (دین شخصی) کنه مربنو

و سایر نهادها ،شاخ و بر هایی هسنتند کنه شناید بنرای

به با ن انسان است و در آن ،انسنان و رابطنة او بنا خندا

کامل کردن و بهبود آن به کار میروند .روزی ممکن است،

مطرح است .این امر دوم ناور بنر تجربنة دیننی و روابنط

تمام اینها در نظام واحد و هماهن ی با هم یکنی شنوند؛

درونی انسان با خداست و مسلّم است ،فلسفه و علم کالم

اما نمیتنوان آنهنا را عناصنری دانسنت کنه دارای نقنش

که مربو به عقل و سازمانهای کلیسا و روحانیّت (اعمال

ضروری هستند و در تمام اعصار برای زندگی دیننی مزم

میهبی) میشود ،از بحث منا خنارج اسنت .سنازمانهنای

بودهاند (همان .)113 :درنتیجه ،میتنوان گفنت دیندگاه او

دینی بر سنّتی بنا میشوند که از آن احساسات را دریافنت

مطابق با تفسیر نخست است.

کردهاند (جیمز.)5-1 :5912 ،
در شاخة فردیترِ دین ،برعکس صفات درونی انسنان،
یعنی وجدان و شایست یها ،درماندگی و نقص اسنت کنه

معنای دوم :تجربة دینی گوهر دین است؛ یعنی هند ،
غایت و هند

اصنلی از دینن اسنت (شنیروانی: 5935 ،

.)212-219

کانون توجه را تشکیل میدهد و اگرچنه لطنف و عناینت

به یک معنا ،میتوان گفت از نظر غزالنی گنوهر دینن،

پروردگار ،خواه به دست آید ینا نیایند ،هننوز هنم وجهنة

یعنی حقیقت آن ،همنان تجربنة عرفنانی اسنت .دروالنم،

اساسی این بحث است و الهیّات نقنش عمندهای را در آن

رویکرد و گرایش غزالی ،دستیابی به راه درسنتِ شنناختِ

ایفا میکند؛ اما اعمالی که اینن ننوع دینن برمنیان یزانند،

حقیقت بود کنه او را بنه خوانندن ن اشنتههنای صنوفیان

شخصی هستند ،نه اعمال شعائری .فرد اینن معاملنه را بنه

واداشت .به اعتقاد او شریعت راهنی اسنت کنه سنالک بنا

تنهایی انجنام منیدهند و سنازمان کلیسنا و روحانیّنت بنا

عمل به آن به وادی ریقت راه مییابند و ریقنت همنان

روحانیّون و مقدّسنات و واسنطههنایش ،هم نی در مقنام

احوال گوناگونی است که سالک در ی راه ،واجند آنهنا

رانویه لرار میگیرند .او معتقد است که دستکنم بنه ینک

میشود و سرانجام به حقیقت میرسد و این همان شنهود

معنا دینِ شخصی و فردی ،بنیادیتر از امهیّت یا سنازمان

اسما و صفات حنقتعنالی اسنت .غزالنی ،شنریعت را کنه

کلیسایی است .کلیساها از زمنان تیسنیسشنان بنر واسنطة

دربردارند لوانین رفتار اسنت ،جنز ،جنداییناپنییر دینن

سنّت متّکی بودهاند؛ اما بنیانگیاران کلیسا لدرت خنود را

می داند و التنزام بنه شنریعت را ننهتنهنا در آغناز سنلو

در اصل ،مدیون ارتبا شخصی مستقیم با خدا دانسنتهانند

عرفانی ،بلکه تا نهایت راه بر پوینند رینق کمنال امنری

(کیانی .)13-13 :5935 ،بنابراین میتنوان گفنت در ن ناه

ضروری میداند .ایمان در نظر او صرفاً شنناختن شنریعت

ویلیام جیمز ،لدّ دین همان تجربة دیننی اسنت و آداب و

نیست؛ بلکه عمل به موجد آن است و تعظیم شریعت بنه

مناسک نقش رانوی دارند و نقنش اولینه بنه احساسنات و

زبان نیست ،بلکه انجام اعمال صالح ،تصفیة نیّت ،عبنادت،

عوا ف اختصاص داده میشود؛ و سعی جیمز بر این بنود

زهد و پارسایی است (غزالی.)3 :5911 ،

که عنصر احساس و عا فه را زنده کند و گوهر دین یا آن

زهد برای غزالی الهامآور است ،در ن اه او زهندآوری

عنصننر و ویژگننی مهمننی کننه در هننیچجننای دی ننر یافننت

به مثابة ابزار آشکارشدن حقیقت است .صوفی از ره نیر

نمیشود و با آن دین را میتوان داوری کنرد را در حنریم

تصوّ

و پیرایش دل از زشتیها و بدیها و آراستن آن به

تجربة با نی بجوید .او میگوید :اگنر بخواهیند عصناره و

زیباییها و خوبیها به یکتاپرستی میرسد ،و با این اعمال

جوهر دین را به دسنت بیاوردیند ،بایند بنه احساسنات و

است که میتوان به مشاهده و مکاشفه دست یافنت .او بنه

کردار این افراد بهعنوان عناصنر پایندار توجنه کنیند .کنار

این والعیت پی برد که حقیقنت نهنایی را فقنط در تجربنه

اصلیِ دین ایجاد ارتبا بین دو عنصر است .عقاید ،نمادها

میتوان «چشید» و بهواسطة «عمل» است که میتوان به آن
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دست یافت؛ یعنی با تر تعلّق و دورشندن از همنة امنور

وهلننة نخسننت بننر ابتنننای مبننانی خننود بننر کتنناب ،سنننت

دنیوی و خود را ولف خدا کردن .غزالنی پنس از مطالعنة

یقینی اهتمنام داشنتهانند (شنیروانی،

گسترده و عمیق تصوّ

(شریعت) ،و معار

به این نتیجه رسنید کنه حقیقنت

 212-213 :5930و هیننک .)29 :5912 ،دروالننم تمننایز

غایی چیزی نیست که با برهان عقلی بتنوان بنه آن دسنت

اصلیِ ویلیام جیمز و غزالی ،در تفسیر گوهران اریِ تجربة

یافت؛ بلکه به مدد یقینی که به تجربه کسد شده اسنت و

دینی است ،که معنای دوم بنا حفن شنریعت ،منطبنق بنر

به واسطة آداب و اعمال صنوفیانه کنه بنه شنکل شنهودی

پارادایم فکریِ اسالمی است و غزالی نیز از این ره یر به

تحقّق یافته است به دست میآید (غزالی ،5912،ج.)20 :9

تصوّ

و توصیف حامت عرفانی پرداخته است.

تصوّفی که در تمام سالهای سیاحت و عزلت ،غزالنی
را به خود مشغول کرده بود ،تصنوّ

اهنل شنریعت بنود:

نتیجه

ریقننت در محنندود شننریعت (زرینننکننوب ،5919 ،ب:

ویلیننام جیمننز معتقنند اسننت احساسننات ،رابننتتننرین و

 .)513غزالی معتقد اسنت ،للندْ اسنتعداد آن را دارد کنه

بنیادی ترین عناصرند و دین اساساً از مقولة احساس است.

حقیقت در آن تجلّی بیابد؛ اما ولتی اسباب و لوازم حاصل

در ن اه او تجربة دینی ،تجربنهای اسنت کنه فاعنل ،آن را

نباشد و یا آنچه مانم انعکاس تصویر حقابق است در میان

دینی میفهمد .به این معنا که ،دینن احساسنات ،اعمنال و

افتد ،تجلّی حاصل نمیشود و سعی صوفیّه در تصفیّة للند و

تجارب اشخاص در تنهایی خود است در مقابل هر آنچنه

مرالبت آن ،دروالم برای جممآوری شنرو و احنوالی اسنت

که آن را مقدّس میدانند .در مقابل ،تجربة عرفانی در ن اه

که انعکاس حقیقت را درآیننة للند ممکنن سنازد .او بنرای

غزالی ،تجربهای است کنه در پرتنو شنریعت امکنانپنییر

تصوّ  ،شناسایی رسنمی اهنل شنریعت را بنه ارمغنان آورد

است .حقیقت غایی چیزی است که بنا اعمنال ،مناسنک و

(زرینکوب ،5919 ،ب .)202 :او به همان اندازه متکلّم اسنت

شرایم دینی به دست میآید .مطالعة تطبیقیِ اینن موضنوع

که فقیه است و اشنعری مسنلکی اسنت کنه اعمنال ،آداب و

رهآوردهننایی دارد .ایننن دینندگاه از چننند جهننت درخننور

مناسک را راهی میداند که رساننده به حقیقت هستند و بنرای

بررسی است:

آنها نقش ابزاری لائل است نه رانوی .غزالنی بنه تصنوّ در

.1

اتفاق ِنظر دو اندیشمند در توصیفناپاذیربودنِ

محافل شنریعت ،رننش شنرعی بنودن داد و مینان تعلیمنات

تجربة دینی :ویلیام جیمز و غزالی هر دو بر این باورند که

واهری و با نی اسالم سازگاری ایجاد کرد.

تجارب دینی بیان و صد را لبول نمیکنند .هیچ برداشت

هد
ادرا

نهایی در دین ،ینک حقیقنت غنایی و تجربنه و

بسندهای از تجربة عرفانی را نمنیتنوان در لالند کلمنات

آن است .اگر به این معنا ب وییم که حقیقنت غنایی

بیان کرد .تجربة عرفانی ،آنی و مستقیم است و نمنیتنوان

(خداوند) را تجربه میکنیم ،به همین معنا تجربنة عرفنانی
گوهر دین است و غزالی نیز اینگونه تجربة دینی را گوهر
دین میداند .تجربة دینی که از نظر غزالی ،گنوهر ،هند ،
مقصد و مقصود اصلیِ دین به شمار میرود ،همان تجربنة
توحیدی است؛ یعنی انسان توحید افعالی ،صفاتی و ذاتنی
را نهتنها در و تصندیق منیکنند ،بلکنه آن را در شنهود
عرفانی خود درمییابد و به فنای در فعنل ،صنفت و ذات
حق دست مییابد .به تعبیری عارفان اسنالمی همنواره در

آن را به دی ران منتقل کرد.
.2

متفاوتبودن منشأ حصاو تجاار

عرفاانی:

ویلیام جیمز به تیریر مشنروبات الکلنی در ایجناد حنامت
عرفانی معتقد است؛ بنابراین منیتنوان از اینن رینق نینز
حامتی عرفانی پدید آورد؛ برخال

غزالی که معتقد است

مکاشفه تنها به لطف الهی وابسته است و سنعی انسنان در
بهوجودآمدن آن تیریری ندارد.
.3

مشااکل دور در نظریااة جیمااز :معیننار صنند

تجربه دینی و گوهر ان اری آن از منظر غزالی و ویلیام جیمز521 /

تجارب دینی ،مطابق با دیندگاه ویلینام جیمنز احسناس و

 -2پترسون ،مایکنل و دی نران ،)5911( ،عقال و اعتقااد

تجربه است؛ درحالی که ،اربنات صند گنزارههنای دیننی

دینی ،ترجمة احمد نرالی و ابراهیم سنلطانی ،چناپ اول،

منننو بننه گننزارههننای متننافیزیکی و عقلننی اسننت و

تهران :انتشارات رح نو.

تحقیقپییریِ تجربی نمیتواند خود دلیلی بر صنحّت اینن

 -9پراود فوت ،وین ،)5911( ،تجربة دینی ،ترجمة عباس

لاعده باشد؛ بلکه صاد بودن آن باید در جنایی دی نر بنه

یزدانی چاپ اول ،لم :مؤسسة ه.

اربات رسیده باشد .درنتیجه تنها راه اربات آن خودمعیناری

 -1جیمز ،ویلیام ،)5912( ،دیان و روان ،ترجمنة مهندی

و به دنبال آن گرفتارشدن در دام دور منطقی است.

لائنی ،چاپ دوم ،تهران :مرکز نشر دانش اهی.

.4

گوهرانگاری تجربة دینی :در این رهیافت ابعاد

 -1جیمز ،ویلیام ،)5935( ،تناوع تجرباة دینای ،ترجمنة

مختلف دین به یک بعد آن فروکاسته شده است و تجربنة

حسین کیانی ،چاپ اول ،تهران :انتشارات حکمت.

دینی به عنوان گوهر دین معرفی میشنود .از منظنر ویلینام

 -1حسینی ،مالنک ،)5933( ،دربارة تجربة دینای ،چناپ

جیمز تجربة دینی ،گنوهر دینن اسنت .بنه اینن معننا کنه

اول ،انتشارات هرمس ،تهران.

حقیقت دینن احساسنات و عوا نف اشنخاص اسنت در

 -1زرّینکنوب ،عبدالحسنین( ،)5935( ،النف) ،فارار از

هن ام رویارویی با حقیقت غایی .اعمال ،عقاید و مناسنک

مدرسه ،چاپ هفتم ،انتشارات امیرکبیر ،تهران.

دینننی از حقیقننت دیننن بیرونننند و نقننش رننانوی دارننند و

 -3زرّینننکننوب ،عبدالحسننین( ،)5919( ،ب) ،فاارار از

احساسات نقش اصلی را ایفا میکند و به این معننا جیمنز

مدرسه ،چاپ اول ،انتشارات سپهر ،تهران.

لدّ دین را تجربة دینی میداند؛ اما آیا غزالی نیز به همنین

 -3شیروانی ،علی ،)5931( ،مبانی نظاری تجرباة دینای،

معنا تجربة عرفانی را گوهر دین میداند؟ بنرای پاسنخ بنه

چاپ اول ،لنم :انتشنارات دفتنر تبلیغنات اسنالمی حنوز

این پرسش معنایی دی ر از گوهران ناریِ تجربنة دیننی را

علمیة لم.

بیان کردیم ،که گوهر دین و حقیقت آن ،همان تجربة دینی

 -50شننناکرین ،حمیدرضنننا ،)5930( ،مباااانی و پااایش

است .غزالی شریعت را عضو جداییناپییرِ دین منیدانند.

انگارههای فهم دین ،چاپ اول ،تهران ،سازمان انتشنارات

شریعت راهی اسنت کنه سنالک را بنه ریقنت رهنمنون

پژوهش اه فرهنش و اندیشة اسالمی.

مننیسننازد و ریقننت نیننز در محنندود شننریعت صننورت

 -55عباسی ،ولنی ا« ،)5932( ،،گاوهرانگااریِ تجرباة

می گیرد؛ بنابراین حقیقت دین و گنوهر دینن تجلّنی پیندا

دینی» ،لوع ،شمار ششم ،ص.33-501

نخواهد کرد ،م ر بهواسطة اعمال ،آداب و مناسنک دیننی.

 -52غزالی ،محمد ،)5913( ،اعترافاات غزالای ،ترجمنة

درحقیقت غزالی آنها را رساننده بنه حقیقنت منیدانند و

زینالدین کیایینژاد ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات عطایی.

نقش ابزاری و نه صرفاً رانوی برای آنها لائل اسنت .اینن

 -59غزالی ،محمند ،)5912( ،احیاا علاوم دیان ،ج ،9

معنا از گوهران اری را میتوان مطابق با دیندگاه غزالنی و

ترجمة محمد خوارزمی و حسین خدیو جنم ،چناپ اول،

پارادایم فکریِ اسالم دانست.

انتشارات بنیاد فرهنش ایران.
 -51غزالی ،محمد( ،)5915( ،الف) ،المنقذ من الضاال ،

منابع

ترجمة مهدی فومدوند ،چاپ سوم ،انتشارات عطایی.

 -1باربور ،ایان ،)5912( ،علم و دین ،ترجمنة بها،الندین

 -51غزالی ،محمد( ،)5915( ،ب) ،رساله اللدنیه ،ترجمة

خرّمشاهی ،چاپ اول ،تهران :مرکز نشر دانش اهی.

زینالدین کیایینژاد ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات عطایی.
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 -51غزالی ،محمد ،)5911( ،ای هاا الولاد ،ترجمنة بنالر

 -29نقیدزاده ،عبدالحسنین ،)5939( ،درآمدی بر فلسفه،

غباری ،چاپ اول ،تهران :انتشارات جهاد دانش اهی.

چاپ اول ،تهران :انتشارات هوری.

 -51فاخوری ،حننا ،)5931( ،تااری فلسافه در جهاان

 -21هوردن ،ویلیام ،)5913( ،راهنمای الهیّات پروتستان،

اساالمی ،ترجمنة عبدالمحمنند آیتنی ،چناپ اول ،تهننران:

ترجمة ناوس میکائیلینان ،چناپ اول ،تهنران :انتشنارات

انتشارات علمی و فرهن ی.

علمی و فرهن ی.

 -53لائمینیا ،علیرضنا ،)5935( ،وحی و افعا گفتاری،

 -21هیک ،جان ،)5912( ،فلسفة دین ،ترجمنة بهنرامراد،

چاپ اول ،انتشارات انجمن معار

اسالمی ایران.

چاپ اول ،تهران :انتشارات بینالمللی الهدی.

 -53کاکایی ،لاسنم ،)5935( ،وحدت وجود باه روایات

 -21یوسننتین ،گنناردر ،دنیااای سااوفی ،)5911( ،ترجمننة

ابنعربی و مایستر اکهارت ،تهران :انتشارات هرمس.

کورش صنفوی ،چناپ اول ،تهنران :دفتنر پنژوهشهنای

 -20گلنندت ،سننیهر ،)5311( ،العقیااده و الشااریعه فاای

فرهن ی.
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