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stic religious experience based on Yoga and meditation
Mohammad Hossein Kiani

Abstract
This question is whether humanism couldn't attract true and authentic insights of religion? A
positive response to this question will approve a humanistic religious experience, but
humanistic religious experience probably is not true; because religious experience cannot be
essentially humanistic. In my opinion, if humanism attracts the insights of religious
experience, it can shape the "egoistic spiritual experience". Egoistic spiritual experience is the
result of companionship between religious statements and humanistic beliefs which is rooted
in a new spirituality (emulation of some religious beliefs) that influenced by humanism. In
fact, the Egoistic spiritual experience is a thesis prescribed to answer basic question
considered above.
Based on the conceptual analysis of the three words "experience," "spiritual" and
"prescribed", the Egoistic spiritual experience will be defined. In this regard, Egoistic spiritual
experience means direct knowledge of a man from his internal capabilities which is emerge in
the internal and individualistic activities rooted in the thoughtless experience and meditation
in itself. The person for this knowledge should be used to replicate some of its activities; the
activities which are purely spiritual and subjective. Diminished Sample of this experience
occurs at some of the focus sports. Precisely these experiences occur in the form of Yoga and
meditation.
It is claimed in the philosophy of Yoga; the Yogi increases gradually his ability and personal
insight practicing and understands himself more deeply. The philosophy of Yoga in particular
is providing a way to achieve spiritual consciousness. What Yoga demands is the stopping all
knowing, manipulation, operations, activities and mental cognitions, and also disabling the
full mind. Full disable of mind to know new and pure knowledge, without any thoughts and
impressions of all previous mentalities is what Yoga wants. Yoga should be a practical
process for purification, refining breath and focusing on the essential distinction between soul
and body and subjective attachments. This process is crystallized with the advent of selfconsciousness. In fact, the aim of Yoga is a firsthand knowledge about the nature of sprit and
that such knowledge teaches us that nature is independent from anything else in the world.
But achieving to this knowledge requires limiting and ignoring the function of the body - the
senses, mind, and reason.
Today, meditation is done in many forms but there is only one single goal in the apparent
differences of meditation. That is: "Stopping the minds from attention to external objects and
events that are causing distress because to achieve to a superior knowledge." In general, the
relation between Egoistic spiritual experience and meditation from the perspective of the view
is that the nature of this experience can be seen at the end of meditation; if the nature of
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Egoistic spiritual experience is inner awareness of the features and capabilities of the inner
person, meditate is autonomously following the inner world to achieve superior knowledge.
So the superior and excellence aware that an individual will achieve only in the inner world is
the purpose of meditation and it is the existential experience - spiritual egoism.
So we can conclude that Egoistic spiritual experience is a humanitarian effort in hopes of
attracting the enjoyment of religious-mystical experiences. Egoistic spiritual experience is a
kind of moving in order to achieve a consistent experience with religious-mystical
experiences, but in its opposite. This kind of experience that is concluded from pleasure and
comes from the problems of contemporary man is based on the vision of modernity focusing
on Yoga and Meditation. This is poses two important points: first, a new meaning of
spirituality in the twentieth century as spirituality combined in this word to discover unknown
dimensions. Second, the nature of this knowledge is completely autonomous. That is, trying
to experience it completely out of the frame of mind by every human being and understanding
based on desires and works influenced by it.
Keywords: spiritual experience ؛self-consciousness ؛inner- knowledge ؛yoga ؛meditation
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بررسی برآیند تجربۀ دینی انسانگرایانه مبتنی بر یُگه و مدیتیشن
محمدحسین کیانی



چکیده
«تجربۀ معنوی خودگرا» آگاهی بیواسطه فرد از حاالت ،ویژگیها ،قابلیتها و تواناییهاای درونای خاویس اسات .ایا تجرباه،
همزمان با تجربۀ فعالیتهای غرقشده در بیفکری و تعمق در ذات خویس ،به شکل کامالً درونی و فردگرایاناه ههاور مایکناد.
نمود بیرونی ای تجربه از واکاوی یُگه و مدیتیش بر محوریت درک خودبنیان فرد بهدست میآید که یکسره باا نگااهی ابرارگوناه
به تحصیل خودآگاهی و آگاهیدرونی نائل میآید .نگارنده در ای مقاله ،با نظر به دغدغاه انساانگرایای در ذا ب بصایرتهاای
تجربۀ دینی ،نشان میدهد که الزمۀ چنی تالشی در ورطه عمل ،به ههور تجربۀ معنوی خودگرا میانجامد .ایا تجرباۀ ذدیاد و
ملموس که با تحلیل سه مفهوم تجربه ،معنوی و خودگرا تشریح میشود ،به شکل خارذی در اساتقبال باینظیار انساان معا ار از
یُگه و مدیتیش رخ داده است .درواقع ،ای استقبال که ریشه در انتظاری کارکردگرایاناه دارد ،خواهاان تجرباۀ دروننگارا و تممال
درونی ،کسب احساس تمامیتیافت خویس ،رشد و ارتقاء ابعاد وذودی فرد ،کسب نیروی درونی ،خودپویاایی و خودشاکوفایی
معنوی ،کسب احساس مقدسبودن ،شادابی ذسمی و روحی ،تحصیل آرامس و ...است .ای ماهیت نگاه انسانگرایاناه بار تعاالیم
سنتی در باب تجربۀ دینی است که در عمل ،به ههور «تجربۀ معنوی خودگرا» منجر شده است.
واژههای کلیدی
تجربۀ معنوی ،خودآگاهی ،معرفت درونی ،یُگه ،مدیتیش
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 .1مقدمه

اسمارت در بخس پایانی کتاب تجربۀ دینی بشر در پاساخ

رونالاد ها باورن ( )ronald hepburnدر مقالاهای باا

به سلال مهم روزگار ما که درواقع ،آینده الحاد چه خواهد

عنوان «نقدی بار الهیاات انساانگارا» ( A Critique of

شد ،از ایدۀ رونالد ه باورن اساتقبال مایکناد .اسامارت

 )Humanist Theologyبیان میکند که شاواهدی دال

معتقد بود مسئلۀ ه بورن سواالتی شگرف در باب آیناده

بر تغییرات بنیادی در برداشتهاای انساانگرایاناه وذاود

دیاا پاایس ماایکشااد و چنانچااه ایاا دغدغااۀ واقعاای

دارد .یکی از مباحث اساسی که ایجااد چنای تغییراتای را

انسانگرایاان محساوب شاود ،شااید حااکی از همگرایای

موذب شده است ،اینکه با بررسی تاریخچاۀ نقاادیهاای

تدریجی مسیحیت و انساانگرایای باشاد کاه البتاه نتیجاۀ

انسانگرایی از دی  ،ایا سالال مطاری مایشاود کاه آیاا

ذدیدی را به دنبال خواهد داشت؛ برای نمونه ،مسایحیت

انسانگرایی نمیتوانست بصیرتهای درست و معتبر دیا

پروتستان – در شکلهای کمتر محافظهکارانهاش – بهطور

را به خود ذ ب کند .باه دیگار ساخ  ،آیاا انساانگراهاا

فرایندهای تالش می کناد تاا دیا را باه ذاای تفسایر باا

نماایتوانسااتند ماابالً بااه اناادازه مساایحیان و بوداییااان و...

نظریات اعتقادی بر حسب تجربۀ وذودی فرد تفسیر کند.

«ل ت ها و بصیرتهای تجربۀ دینی» را کسب کنند .رونالد

اما اگر مسیحیت به تجربه و تعهد تنرل یاباد و تصاور

ه بورن ،هاهراً اولای فاردی اسات کاه درباارۀ فرضایۀ

وذود مستقل خدا بهتدریج از بی رود ،معلوم نیست که از

«استقبال انسانگرایی از لا ت هاا و بصایرت هاای تجرباۀ

ای پا

بتاوان مسایحیت را حقیقات دانسات .اسامارت

دینی» سخ گفته و تنها به امکاان تحقاق آن اشااره کارده

درنهایت ابراز میدارد :باور نداریم که مسایحیت در ذاوار

است .او به ای نکته بسنده کرد که انسانگرایی سالها باه

انسانگرایی  -که الزمهاش زوال عقیدههای مسیحی اسات

نقد «باورها و اعتقادات دینی» مبادرت ورزیده است؛ حال

 -باقی بماند .در هااهر ،امیاد باه اینکاه سارانجام توافاق

آنکه تجربۀ دینی بخشی از «میراث و خصیصاههاای ناو

گسترده ای بی انسان گرایی و مسیحیت واقع شاود ،خیاال

بشر» است؛ ازایا رو ،انکاار اعتقاادات ،ضارورتاً مساتلرم

باطلی است .باای همه ،با نظر به بهرمندشدن انسانگراها از

انکاار تجرباههاا نیسات (.)Hepburn, 1963, P. 62

بصیرت دینی ،مرحله ذدیادی از گفاتوگاو امکاانپا یر

باای همه ،او دربارۀ نحوه تعامل انسانگرایی و تجربۀ دینی

میشود .به قدر کافی تصدیق شده اسات کاه مسایحیت و

سخ نگفت؛ همچنی در باب تغییر و تحوالتی که هریک

دیگر ادیان از نگرشهای اذتماعی و علمی ذهان ذدید -

از انسانگرایی و تجربۀ دینی در پروژه تمثیر و تمثر متقابال

که انسانگراها به اههار آن کمک کردهاند – بهره گرفتهاند.

بر یکدیگر میگ ارند و از هماه مهامتار ،درباارۀ ماهیات

اکنون احتمال ای دادوستد یکطرفه ذای خود را به یاک

تجربۀ دینی انسانگرایانه ،سخنی به میان نیاورد.

داد و ستد دو طرفه میدهد (اسمارت ،1383 ،ج .)392 :2

بعد از ه بورن ،اندیشمندان فراوانی دربارۀ ای ایده و

باادی سااان ،پرسااس اساساای همااواره ایا اساات :آیااا

بسیاری مسائل مرتبط با آن سخ گفتهاناد؛ مساائلی نظیار

انسان گرایی با حفظ چارچوب نگرش های انساانگرایاناه،

روابط مصالحهآمیر مسیحیت و انسانگرایی ،ادیان شرقی و

همزمان بصیرتهای تجربۀ دینی را ذ ب میکناد .پاساخ

انسانگرایی ،آینده دی و انسانگرایی ،امکان رابطه دیا و

مببت به ایا پرساس در آغااز امار ،ناوعی تجرباۀ دینای

انسانگرایی ،آیندۀ هر یک از ای دو در پا

ایا رابطاه،

انسانگرایانه را تمیید میکند؛ اماا چاهبساا تجرباۀ دینای

1

بررساای ماهیاات و تغییاارات دیا متاامثر از انسااانگرایاای،

انسانگرایانه گراره درستی نباشد؛ زیرا تجربۀ دینای بمااهو

بررسی ماهیت و تغییارات انساانگرایای متامثر از دیا و

دینی انسانگرایانه نیست .دی بر پایۀ ا الت امر قدسای و

بسیاری موضوعات کلی و ذرئی دیگر .از آن ذمله ،نینیان

انسانگرایی بر پایه ا الت ارادۀ انسان نهادینه شده است و
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به دلیل اخاتالف ذاوهری ایا دو ،گاراره تجرباۀ دینای

ماهیت واقعی تجربه مدخلیتی در تجربهبودن تجربه ندارد.

انسانگرایانه پراشکال بهنظر میرسد.

برای اینکاه تجرباه باه وقاو بدیونادد ،تنهاا کاافی اسات

به گمان نگارنده ،اگر انسانگرایی باا حفاظ چاارچوب

احب آن ،آگاهی نسبی از آن حالت نفسانی داشته باشد»

نگرش های انسانگرایانه ،همزمان بصیرتهای تجربۀ دینی

()davis, 1999, P. 23؛ ازایا رو ،های گااه ایا گوناه

را ذ ب کند ،ماهیت چنای فراینادی باه ههاور «تجرباۀ

آگاهی وذودی در شخص تجربهگر کمرنگ نمایشاود و

معنوی خودگرا» می انجامد .تجربۀ معنوی خودگرا حا ال

همواره نوعی اتصال ذدانشادنی را میاان «ما » و آگااهی

همنشینی باورهای انسانگرایی و گراره های دینی است که

تجربهشده مییابد.

ریشه در باروز معنویات ذدیاد (و تقلیدگوناه از پاارهای

ب) معنوی :واژه  Spiritualاز کلمه التی ،Spiritus

باورهای دینی) متمثر از انسانگرایی دارد .درواقاع ،تجرباۀ

به معنای «نف » از ریشه  ،Spirareبه معنی «دمیادن» یاا

معنوی خودگرا یک تر برای پاسخ به سلال اساسای فاوق

«نف کشیدن» می آید .در ترذمه های التای عهاد ذدیاد،

قلمداد میشود؛ ازای رو ،در ای مقاله تالش شده است تاا

 ،Spiritualisیااا «شااخص معنااوی» کساای اساات کااه

با روش تو ایفیتحلیلای ،بعاد از بررسای مفهاومی ایا

زندگیاش در امر روی القدس یاا نفاوذ روی خادا اسات.

گراره ،شاهدمبال آن مطری و تحلیل شود.

واژه  Spiritualitasبه معنای معنویت ،دستکم از قارن
پنجم بهکار رفت و ای معنای انجیلی را حفظ کرد؛ اماا در

 .2تحلیل مفهومی ایده

قاارن دوازدهاام ،معنویاات بااهتاادریج باار نااوعی کااارکرد

براساس تحلیال مفهاومی ساه واژۀ «تجرباه»« ،معناوی» و

روانشناختی داللت یافت که در تضاد با مادهانگااری باود.

«خودگرا» ،تجربۀ معنوی خودگرا تعریف و تبیی میشود.

در ادامه ،برای ای کلمه تحوالت معنایی دیگری رخ داد تا

الف) تجربه :تجربه در حوزۀ مسائل ماورایی  -اعام از

درنهایت ،در اوایل قرن بیستم ،بهتدریج بر طیاف وسایعی

دینی و عرفانی  -حالات خا ای از آگااهی اسات 2 .ایا

از انوا آداب ،رسوم و حتای شااخۀ پژوهشای از الهیاات

آگاهی درونی هماواره از ذاناب الوهیات رخ نمایدهاد؛

اطالق شد ( .)Principe, 1983, P. 130بر اساس ای ،

چنانچه هرد ،تجربه را نوعی «آگااهی بایواساطه از مقاام

در فهم عمومی معنوی و معنویت ،عالوه بر تعاابیر سانتی

الوهیات» ( )heard, 1985, P. 32مایپنادارد .چاهبساا

آن که بر اعتقاد به خدا ،عبادت ،اماک م هبی و کمک باه

آگاهی بیواسطه به شیوه خاص درونبینی ،از هرگونه باور

دیگران و ...داللت دارد ،معانی امروزی و ذدید آن ههاور

به امر قدسی فارغ است؛ چنانچاه بسایاری از تجرباههاای

یافته است که با مسائلی نظیر روی یا ذان انساان ،اعماالی

ساالکی آیای هاای ابتاادایی و عرفاانهاای سارخپوسااتی

همانند مراقبه یا تعمق ،احساسی از تمامیت یاا وحادت و

ای گونه است؛ بنابرای  ،تجربه ،حالات خا ای از آگااهی

هشیاری نسبت به آفاق و انف

و ...پیوناد خاورده اسات

برآمده از دروننگری است که با شایوههاای غیرتجربای و

(ولف.)49 :1386 ،

با درونبینی  -اعم التفاتداشت یا نداشت به امر قدسی –

درواقع ،استفاده از واژۀ معنوی برای اشااره باه توذاه
انسان امروزی به مسائل ذدید ،موذب شده است تاا واژه

بهدست میآید.
تجربااۀ اارف آگاااهی ذهناای ،نظیاار هاار معرفاات

«معنویت ذدید» در اواخر قرن بیستم ،کلیدواژه بسیاری از

بی االذهانی نیست؛ بلکاه گوناهای از درگیاری مساتقیم و

پژوهس های الهیاتی شود .ایا مادل معا ار از معنویات،

نیار

روندی طبیعی و وابسته به رشدونمو ذسامانی اسات کاه

اشاره کرده است« :آگاهی از علات حصاول تجرباه و نیار

انگیره ا لی آن از درون انساان و در قالاب اساتعدادها و

رهیافت «وذودی» است .بدیهی است چنانچه دیوی
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تواناییهای درونی ،قابلیتها و حااالت ذهنای سرچشامه

چگونگی رفتار آدمی را تشریح و بایدها و نبایدهای آن را

میگیرد و با فعالیاتهاایی نظیار اساتغراق در بایفکاری،

تبیی میکند .خودگرایی اخالقی معتقد است پیوسته بایاد

آزادی روحاایرواناای ،تعمااق در ذات خااویس ،سااکون و

به دنبال منافع خویس بود و عمل درست بر پایۀ تحصایل

سکوت درونی و ...تقویت میشود.

منااافع خااود اساات (کمدباال .)21 :1380،باادی سااان،

ترذیحی که بایس از هماه از معناای ذدیاد معنویات

خودگروی اخالقی به دو نحو بیان مای شاود .خاودگروی

وذود دارد ،تکیه آشاکار بار گارایس درون اسات .آنچاه

افراطی که معتقد است همۀ افراد به لحاظ اخالقی باید باه

بهوضوی در معنویت امروزی ،ذدید است غیاب مکارر و

نفع م عمل کنند .نه تنها خود م باید در پی منافع خاود

آشااکار وذااودی متعااالی در بیاارون از «خااود» اساات .در

باشم ،هر ک

دیگری نیر بایاد باه نفاع ما عمال کناد.

معنویت ذدید ،زندگی ،دیگر در ارتباا باا امرقدسای یاا

پیداست دفا از ای نو خودگروی بسیار مشاکل اسات؛

دیگر نیروهای الهی نست؛ بلکه با ارذا به امکاناات روی

اما شکل دیگر خودگروی اخالقی به افعال دیگران و اینکه

و روان آدمی تنظیم میشود .معنویت ،م وذودی انسانها

باید در پی نفع چه کسی باشند ،بیاعتنا است و بار رفتاار

را بروز می دهد و شناخت عمیقی از خودهاای انساانی را

خود شخص متمرکر است .ای شکل از خاودگروی یاک

باارای سااالک روش ا م ایکنااد .باادی سااان ،معنویاات بااا

قاعده کلی است و چنی بیان مایشاود :تنهاا در اورتی

احساسات و با قدرت درونی انسان سروکار دارد ( Roof,

الف باید عمل ب را انجام دهد که آن عمل در مجمو باه

)1993, P. 64؛ ازای رو ،بسایاری از پژوهشاگران نظیار

نفع الف باشد (پالمر.)82 :1385 ،

مارگارت ویلر ،نوعی معنویت خاارج از عارف و ذواماع

البته در اینجا مراد از «خودگرا» همان خودانگاری است

م هبی را به رسمیت مایشناساند و هرگوناه تاالزم میاان

آن ،تماامی تعاابیر و انگیارههاای خودگرایاناه

معنویت و دی داری را منکر میشوند.

3

که در پ

متبلور شده است و در راستای خوددوستی و خودخاواهی

ج) خودگرا :در اینجا واژه  self-orientedمنبعاث از

ههور می کند .در ای تجربۀ معنوی ،اشتیاق بهساوی درک

خاااودگرایی ( )Egoismو باااه معناااای خوددوساااتی و

و فهم الیههای درونی فرد معطوف میشود و فرد فاارغ از

خودانگاری قلمداد شده است .خاودگرایی باا دو رویکارد

تمامی اهداف بیرونای و تصاور امار قدسای ورای خاود،

منسجم فهمیده میشود :نخست ،به تعبیر روانشناسانه ،در

درذهت رستگاری خاویس تاالش مای کناد تاا باه درک

خودگرایی ،سرشت و ماهیات انساان هماواره در خادمت

عمیقی از عظمت های وذود خود نائل شاود .ایا تجرباۀ

نفع شخصی و برآوردهساخت انگیرههای درونای خاود او

معنااوی بااه امیااد بازگشاات عمیااقتاار بااه درون خااود و

است .انسان به لحاظ رفتاری ،به انجاام عملای ورای نفاع

متبلورساخت عظمتهای فردی هر شخص رقم میخورد.

هار

بدی سان و با توذه به معانی ساهواژۀ تجرباه ،معناوی و

فعالیتی یکسره درذهت نفع شخصی رقم خواهاد خاورد.

خودگرا« ،تجربۀ معنوی خودگرا» چنی معنا میشود :آگاهی

خودگرایی روانشناختی ،رفتارها و کردار آدمی را براساس

بیواسطه فرد از حاالت ،قابلیتهاا و توانااییهاای درونای

شخصی قادر نیسات و انگیاره ا ایل آدمای در پا

حابنفا

و درذهات تحصایل منفعات شخصای تبیای

خویس است .ای آگاهی ،همزمان با تجربۀ فعالیتهایی کاه

ماایکنااد و انسااان را موذااودی ذاتااً خودخااواه ماایدانااد.

ریشه در غرقشدن در بیفکاری و تعماق در ذات خاویس

خودگرایی روان شناختی در پی تو یف سرشت و انگیارۀ

داشته است ،به شاکل یکساره درونای و فردگرایاناه ههاور

انسان از فعالیتهای او است.

میکند؛ البته شخص برای کسب ای آگاهی باید خود را باه

دوم ،خودگرایی اخالقی که با ا یلپنداشت ای ادعاا،

تکارار برخاای فعالیااتهااا عااادت دهااد؛ فعالیااتهااایی کااه
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درونمایهای یکسره معنوی و سوبژکتیو دارند.

برای آینده تصمیم میگیرد.
ذیمر ردفیلد بر ایا بااور اسات کاه چنای تجرباهای

 .3نمونه تقلیلیافته

بیساز همه در بازی گلف رخ مایدهاد .او باا اساتناد باه

«تجربۀ معنوی خودگرا» تنها یک ایدۀ ذهنی نیسات؛ بلکاه

کتاب گلف در کشور پادشاهی اثر مایکل مورفی 4 ،تجرباۀ

برآمده از تجارب افارادی اسات کاه باا انجاام تاممالت و

درونی هنگام بازی گلف را به لحاظ خود بازی و وضعیت

فعالیتهای خاص نظیر گونههای متنو یُگاه و مدیتیشا ،

روحی بازیک تو یف میکند .او میگوید:

ادعای کسب آن را مطری کردهاناد .در اینجاا ماراد ،اناوا

« در ای باازی بایاد یااد گرفات چگوناه گاوی سافید

گونههای متنو و متفاوت ای دو اسات؛ اعام از ماواردی

کوچکی را که تنها یک این قطار دارد باا چوگاان بلنادی

که سراسر بر تممالت ذهنی و سکون متمرکار باودهاناد تاا

برنیم؛ چوگانی که سر آن خیلی بررگتر از گاوی نیسات.

نمونه هایی که ذنبه فعاال داشاته اناد و تاومم باا حرکاات

طرفداران بازی گلف تمکید دارند که ای باازی ،دقیقااً باه

اعضااای باادن هسااتند؛ امااا رویکاارد هم اۀ آنهااا ناااهر بااه

همی دلیل ،مشکلتری باازیهاا اسات .در گلاف ساعی

دروننگاری و هاادف کساب آگاااهی از ابعاادی وذااودی

می شود گویی را هدف قارار دهایم کاه در حاال حرکات

شخص است.

نیست؛ اما خود ای کار مشکل باالتری را پیس میآورد :ما

برای نمونه و باا تساامح و بارای درک ناازل از چنای

تنها خودمان هستیم ،در فشار ضربت طاوالنی و راه نسابتاً

تجربهای به حاالتی اشاره میشود که در زمان انجام برخی

باریک به ساوی هادفی دوردسات .در باازی هاای دیگار

از ورزشهای تمرکری رخ مایدهاد .ایا یاک احسااس

هماهنگی عمل و حرکت توپ ما را آزاد نگه میدارد و در

میتواناد آن را درک کناد .فارد در

الگویی از عمل قرار میدهد .در میدان گلف ،ما همیشه در

طول انجام برخی ورزش های تمرکری در آگاهی خاویس

حال ذنگ با آثاار شاوم تارس ،تنگای و اندیشاۀ افراطای

احساس دگرگونی میکند که باا احساسای از اساتغراق در

هستیم؛ درحالیکه در همی اثنا بایاد ضاربت را از ذاایی

تمری آغاز می شاود .بادن باه تادریج حااالت خااص و

برنیم که کامالً آرام هستیم .شاید همی مبارزهطلبی درونی

ذدیدی را تجربه میکند؛ گویی اندام هاا باا تامثیر بیشاتر،

است که ذ ابیت گلف را شدید میکند و تجربه تعاالی را

هرافت کاملتر ،کمال مطلوبتر و نظمی استوارتر حرکات

آنگاه که به آن می رسیم ،کامالً تشاخیص پا یر مایساازد.

میکنند .فرد به ذای اینکاه خاویس را ذادای از فعالیات

بی تردید حالت ذهنی است که بدن آن را دربرمایگیارد و

بداند و عمل را محصول خود در نظر بگیرد و براساس آن

بیهی کوششی شرو به فعالیت میکند و به نظر مایآیاد

واکنس نشان دهد ،بهتدریج احساس میکند که بخشای از

که ما حرکات تاوپ باه ساوی هادف را اراده مایکنایم»

یک سیالن و بازهای از کل زماان اسات .گاویی در ساطح

(ردفیلد.)99 :1377 ،

فردی است که هرک

باالیی میداند که چه اتفاقی قصد وقاو دارد؛ بارای مباال

بدونشک ،تجربه حاالت روحای باازیک حرفاهای در

توپ به کجا خواهد رفت و باازیک دیگار چاه واکنشای

یک مسابقه ذدی ،عمیقتر از تجربه یک بازیک آماتور در

خواهد داشت .بدی سان ،بیآنکه تممال کناد خودباهخاود

یک بازی تفریحی خواهد بود؛ اماا ایا حااالت باهشاکل

چنان واکنشی دارد که درست و بجا و به هنگاام اسات .از

دقیقتر در تمری های یُگاه و مدیتیشا رخ مایدهاد .باه

نگاه تجربهکننده ،ماهیت زمان تغییر میکند و کند میشود،

عبااارت دیگاار ،یُگااه و مدیتیش ا نمون اۀ کاماال بیاانس و

گویی در سکون و بیزمانی تصمیم مایگیارد ،او از خاود

فعالیت هایی هستند – چنانچه در تعریاف تجرباۀ معناوی

آگاهی دارد ،عک العمل حریف را پایسبینای مایکناد و

خودگرا بیان کردیم – که فرد با تجربه آنها تالش مایکناد
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با آنها  -امکان نادارد نفا

تا به کسب آگااهی بایواساطه از حااالت و قابلیاتهاا و

معرفتی از تمایر و تغایر نف

توانایی های درونی خود دست یابد؛ بناابرای ادلاه و آثاار

واقعیت خویس را بشناسد و غیریات خاود را باا تعلقاات

ای ایده با بررسی یُگه و مدیتیش روش میشود.

ذه تشاخیص دهاد (چااترذی .)556 :1384 ،ازایا رو،
آنچه یُگه خواستار آن است ،پایانبخشیدن و متوقفکاردن

 .4ادله و آثار بر مبنای یُگه

همۀ معلومسازیها ،دخل و تصرفها ،عملیات ،فعالیتهاا

البته یُگه با آنکه بعضی از مراحل انجام آن ،شامل اعمال و

و شناخت های ذهنی و یا از کار انداخت کامل ذه است.

تمری های بدنی است و از نگاه عامیانه ،ورزش خااص و

از کار انداخت کامال ذها بارای کساب آگااهی نااب و

بعضاً روشی برای بهبود حاالت ذسمی و روحای قلماداد

ذدیدی از خود ،فارغ از هرگونه پندار و برداشتی از تماام

میکند ،یک ورزش و تمری بدنی رف نیسات .اماروزه

ذهنیتهای قبلی.
یُگه را باید فرایندی برای ترکیه عملی ،پاالیس نفا

برخاای از تمااری هااای یُگااه در دو مکااان متفاااوت ،در

و

«باشگاههای ورزشی» و «مراسم معنوی» یافت میشود؛ اماا

تمرکر بر تمایر ماهوی میان نف

یُگه هدفی بررگتر از تمری ورزشی دارد 5 .درواقع ،یُگاه

دانست .ای فرایند با ههور خودآگااهی متبلاور مایشاود.

ا یل را باید یک رویکرد ترکیبای از تماری هاای بادنی،

درواقع ،هدف یُگه ،کسب معرفتی بیواسطه دربارۀ ماهیت

مدیتیش  ،ذکرهاا و تاممالت دروننگار و ...دانسات .یاک

نف

است و اینکه چنی معرفتی به ما مایآماوزد ماهیات

نف

از هر چیر دیگری در ذهان مستقل است؛ اما رسیدن

رویکرد ترکیبی مشتمل بر هشت دستورالعمل:

6

با بدن و تعلقاات ذهنای

.1

خویشت داری و پرهیر ()yama؛

به ایا داناس مساتلرم محدودسااخت و نادیادهانگاشات

.2

پرورش و تربیت ()niyama؛

عملکرد بدن  -حواس ،ذها  ،عقال -اسات .بادی ساان،

.3

وضعیت و پرورش اندام ()asana؛

چنی ادعا میشاود کاه انساان باا تقویات نادیادهانگااری

()Pranayama؛

فعالیت های فوق به شعور خا ی نائل میشود و به تجربۀ

.4

کنترل و مهار تنف

.5

بازگرفت و تعطیل حواس ()pratyahara؛

.6

توذه و نگاهداشت ذه ()dharana؛

چاترذی تجربۀ معنوی یُگه را چنی تو یف میکند:

.7

مراقبه و مدیتیش ()dhyana؛

«در مراحاال پایااانی یُگااه ،هم اۀ عملیااات و دخاال و

.8

تمرکر مطلق و خودآگاهی (.)Samadhi

تصرف های ذهنی بهطور کامل متوقاف شاده و دیگار ناه

در فلسفه یُگاه ادعاا مایشاود یاوگی باا ممارسات در

ذه چیری را می شناسد و نه دربارۀ چیاری مایاندیشاد.

مراحل فوق بهتدریج با افرایس توانایی و بصیرت شخصی

ای مرحل «بیخودی در ذ به» اسات کاه در آن ،ذهنیاات

مواذه می شود و وذود خویس را عمیقتر درک مایکناد.

آشکار و پنهان هر چیری بهطور کامال ناپدیاد مایشاوند.

فلسفه یُگه مشخصاً ارائۀ شیوه ای معتبر برای تحقق آگاهی

دیگر هی گونه ناهمواری ،فرازونشیب ،پساتی و بااالیی و

معنوی  -روحی انسان است.

7

یُگه برای رسیدن به آگاهی معنوی بر متوقفسااخت و
معلومسازی ذها تمکیاد دارد .هادف یُگاه ذلاوگیری از
یکسانپنداری نف

با دخل و تصرف و معلومساازیهاای

ذهناای اساات؛ امااا تااا زمااانی کااه دخاال و تصاارف و
معلومسازی های ذهنای اداماه پیادا کناد  -بادون داشات

متعالی و معنوی دست مییابد.

بی قراری ذهنی وذود ندارد .ذها باهطاور کامال از کاار
ایستاده است و ای مسئله شکوفایی نف

انسان را موذب

میشود ...درنهایت ،ذه یوگی بر هی چیار در ایا عاالم
متوقف نمیشود و هی چیر آن را بند نمیکند .در آخاری
مرحله یُگاه ،اثار هماۀ اشایای ذهاان بار یاوگی متوقاف
میشود .برای او دیگر هی چیر وذود نادارد .نفا

او باه
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ا ل خود ،یعنی شعور و آگاهی محض باازمیگاردد و از

قوام می یابند .ای فعالیت ها اعم از نگارشهاای نظاری و

وذود قائم بر ذات خویس بهرهمند میشود» (همان.)562 :

کنس های عملی است .نگرشهاای نظاری یُگاه ،چنانچاه

معرفتی که یُگاه نویادبخس آن اسات ،آگااهی برتاری

چاترذی نیر بار آن تمکیاد داشات ،بار متوقافسااخت و

خوانده می شود که یکسره قائم بر شاعور ،ذات و فردیات

معلااومسااازی ذها اساات و کاانسهااای عملاای یُگااه باار

یوگی است .ای آگاهی برتار کاه باه معناای خودآگااهی

تمری های متنو نظیر پرورش اندام ،کنترل و مهار تانف

استوار بر تمری های بدنی ،سکوت درونی و سااماندهای

و به ویژه انجام مدیتیش است .دوم آنکه ای فعالیتها باه

ذهنی است ،بهمبابۀ یک واقعیات فیریولوژیاک شاری داده

ههااور آگاااهی باایواسااطه از حالااتهااا ،قابلیااتهااا و

میشود« 8 :آگاهی ناب باا بادن ذسامی – یعنای حاواس

تواناییهاای درونای فارد مایانجاماد .در آخاری بناد از

و شاعور یکای دانساته

دستورالعمل هاای هشاتگاناه یُگاه باه «تمرکار مطلاق و

میشود و از ای بردگی رنج میبارد» (تلناگ.)25 :1382 ،

خودآگاهی» تصریح شده است .ای مرحله بهمباباۀ غایات

ذه در نظام یُگه همان فرد است .ذه هرگونه کاه باشاد،

نگرش و کنس یُگه در نظر گرفته میشود .درواقع« ،تمرکر

فرد نیر همانگونه است؛ چنانچه اگر ذه آشفته باشد ،فارد

مطلق» باه پشاتوانۀ مراحال قبلای باه ههاور خودآگااهی

نیر آشفته است .ای موضو شامل بدن ذسمی نیر میشود.

می انجاماد و ایا خودآگااهی منطباق بار تجرباۀ معناوی

نوشتههای یُگه بر اهمیات تشاکیل سااختار درسات ذها ،

خودگرا بهمبابه آگاهی بیواسطه از حالتها و قابلیتهاا و

برای سالمت و شفای بدن تمکید دارد .ای کار باا دادوساتد

توانایی هاای درونای فارد اسات کاه باه گوناۀ درونای و

محرکهای حسی مببت با ذهان بیرونی امکاانپا یر اسات.

سوبژکتیو هاهر میشود.

حسی و اندامهای کنشی  ،-نفا

درواقع ،مادۀ فیریکای طباق کیفیات سااختار ذها متبلاور
میشود .ای ادعا ریشه در دیدگاه فلسفی یُگه دارد:

 .5ادله و آثار بر مبنای مدیتیشن

«بنا بر علم یُگه ،حقیقات ذادایی ناپا یر غاایی انساان

امروزه مدیتیش به انوا و اشکال فراوان انجاام مایشاود.

زنده ،ا ل آگاهی در او است .ا ل آگاهی از دو راه خود

ممک است در خلوت و تنهایی ،یا به همراه دها نفار و

را آشکار میکند :آگاهی فردی؛ آگااهی مطلاق یاا آگااهی

گروهی ورت گیرد .ممک است در سکوت یاا باا ذکار

کیهانی .آگاهی در یک انسان باا آگااهی در هرچیار و هار

بلند و طوالنی و عبارات عرفانی اذرا شود .ممک است به

موذود دیگر ،یکی است .ای آگاهی نااب ،ا ال زناده و

حالت نشسته و راحت یا در وضعیتی دشوار انجاام گیارد،

روش کنندۀ کل عالم است .ا ل آگاهی در انساان بخشای

یا شاید با راهرفت آهسته یا باا پارداخت باه فعالیاتهاای

از آگاهی مطلق است ...هنگامی که آگاهی فرد تنها درگیار

دنیوی همراه باشد .ممک است تنهاا  15یاا  20دقیقاه باه

ذایگاه معنوی آگاهی باشد ،درنهایت به سرشات خاویس

طول انجامد .امکان دارد بیشتر ساعتهای بیاداری فارد را

پی میبرد و با آگاهی مطلق یکای مایشاود .هنگاامی کاه

طی هفته های متوالی به خود اختصاص دهد .ممک اسات

آتم فردی ،سرشت حقیقی خود را – کاه هماان آگااهی

به اشیا بیشماری تمرکر شود یا تمرکر تنها بار قسامتی از

مطلق است – دریابد ،تبدیل به روی خودیافتاه مایشاود.

باادن نظیاار ناااف و نقطااه میااان دو اباارو و ...یااا فرایناادی

ای رهایی روی از اسارت ماده است» (همان.)26 :

ذسمانی نظیر تنف

و لم

بدن شخص مراقبهگرا باشاد.

بنا به تعریفی که از تجربۀ معناوی خاودگرا باه دسات

ممک است هدف از مدیتیش  ،غرق شدن در یاک راز یاا

آمد ،ای تجربه بر دو ا ل استوار است :نخست اینکاه در

فهم یک معما باشد و یا امکان دارد مدیتیش  ،تنها سکوتی

امتداد انجام فعالیت هایی برمدار تعماق در ذات خویشات

تهی و بی شکل به دور از تمامی اشیا و ضوابط باشاد؛ اماا
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یک هدف واحاد در پا

تناو و تفااوت هاای هااهری

مدیتیش وذود دارد:
«توقف ذه از توذه باا اشایاء و وقاایع خاارذی کاه

خالی میشود .تمام سموم از بدنت پاکساازی مایشاوند.
ذهنت دیگر مبل گ شته فعال نیست .فعالیت ذها  ،کام و
کمتر میشود و شکافهایی به وذود میآیند؛ شکافهایی

موذب پریشانی خاطر میشوند تا آگاهی برتاری از خاود

که هی فکری در آنهاا نیسات .ایا شاکافهاا زیبااتری

بهدست بیاید» (ولف262: 1386 ،؛ چاترذی569 :1384 ،؛

پنجره هستند؛ زیارا مایتاوانی از میاان آنهاا هماهچیار را

هویت9 :1379 ،؛ هامفری.)47 :1385 ،

همان گونه که هست و بدون مداخلاه ذها ببینای .انادک

مدیتیش به معنای تخلیه ذه از تمام دانستگیها اعام

اندک خلق و عواطف تو ناپدید میشود .دیگر نه شاادی و

از خاااطرات ،تصاااویر ذهناای ،افکااار ،امیااال ،آرزوهااا،

نه غمگی  .تفاوت بی شادی و غم کم و کمتر میشود تاا

انتظارات ،عواطاف ،طاری و نقشاه هاا اسات ،باهمنظاور:

اینکه به زودی به نقطۀ تعادل میرسد .در آن لحظه تو ناه

«رخت بست و رهایی از ذهان دانستگیها بارای ورود باه

شادی و نه غمگای  .لحظاهای اسات کاه خاوشباودن را

عالم درونی خویس» (مورتی15 :1382 ،؛ اشو35 :1385 ،؛

احساس میکنی .آن آرامس ،آن سکوت و آن تعادل ،همان

یوگاناندا .)220 :1380 ،ذه مسیری است که به بیرون باز

احساااس خوشاای اساات ...طلااو آگاااهی بااه فاارد گرمااا

میشود و مدیتیش  ،کوششی بارای بازگردانادن ذها باه

میبخشاد و کاامالً احسااس مایشاود .وقتای آگااهی در

درون و تمرکر بر دروننگری است .ذه  ،دریچهای بارای

شخص بیدار میشود ،انرژی احسااس مایشاود و باه راه

بازنمایی دنیای بیرون است و مدیتیش  ،دریچهای بهساوی

میافتد و فرد را برخالف نیاروی ذاذباه باه بااال حرکات

عالم درون و به سمت آگاهی نااب؛ چنانچاه اشاو تمکیاد

میدهد» (همان.)68 ،

دارد ،مدیتیش  ،تحلیل اخالق و نظم بیرونی نیسات؛ زیارا

البته امروزه – بهویژه در غرب  -دلیال دیگاری ورای

هر دانستگی بیرونی نظیر اخالق ،دی  ،معنویات ،وذادان

کسب آگاهی برتر ،رغبت دوچندان به مدیتیش را موذب

و ...بیارزش اسات .تنهاا آنچاه از درون شاخص شاکفته

شده است .اینکه پرداخت به مدیتیش  ،طراوت ذسامی و

مااایشاااود ،ارزش غاااایی دارد (اشاااو .)218 :1382 ،او

روحی را باال میبرد و به تحقق آرامشی عمیق میانجاماد.

خودآگاهی را بسان آیینهای تو یف میکند که گرد و غبار

درمجمو  ،ادعا میشود« :مدیتیش  ،سالمت ذسم و ذها

تصااورات ذهناای ،مااانع از انعکاااس و بازنمااایی واقعیاات

را افرایس میدهد و ای ادعا با ثبت تغییرات فیریولوژیاک

بیرونی آن می شود .او مدیتیش را مسیری برای پاکسازی

عاملی مدیتیش به اثبات رسایده اسات» (هویات:1379 ،

غبااار ماایدانااد تااا درنهایاات ،خودآگاااهی هاار شااخص،

 .)10البته وضعیت ذسمی و تغییرات ذهنی کاه محصاول

واقعیااتهااا را بازبتابانااد (اشااو .)80 :1385 ،وانهااادن

مدیتیش است ،نتیجه ای است برای آنچه از آن باا عناوان

محتویات ذهنی با تمری های مدیتیشا سارانجام موذاب

«خودآگاهی یا آگاهی برتر» قلماداد مایشاود .اشاو اباراز

می شود تا ذه  ،خالی از تمام تعلقاات شاود؛ بادی ساان

میدارد از همان لحظه کاه خودآگااهی حا ال مایشاود،

خودآگاهی ههور میکند .اشو ای فرایند را ای گونه شاری

همواره عاشقتر و شادمانتر خواهی شد .او میگوید:

میدهد:

«هنر مدیتیش آرامس ،سکوت و نشا اسات .معجاره

«اگاار بااه مدیتیشاا ادامااه دهاای ،اتفاااقی بااررگ و

اینجاست که آنها از درون تو فاوران مایکنناد .مدیتیشا

باورنکردنی می افتد .بدنت ذ اب و زیبا مایشاود .دیگار

تمام موانع را از سر راه برمیدارد .وقتی پی ببری کاه ایا

پرتنس و بیقرار نیست .به نور تبدیل شده است .سابک و

هی ارتباطی باا چیاری در بیارون از وذاودت نادارد ،از

رها .می توانی ببینی بار سنگی به بررگی کوههاا از بادنت

وابستگی به دیگران آزاد و رها مایشاوی و در تنهااییات

بررسی برآیند تجربۀ دینی انسانگرایانه مبتنی بر یُگه و مدیتیش 85 /

شاد و پرنشا میشوی» (اشو.)62 :1385 ،
نسبت تجربۀ معنوی خودگرا و مدیتیش از ایا منظار

ذامعه سکوالر معا ر با ذات ماتریالیستی کامالً باه ههاور
نشسته ،اقبال به معنویت و گرایس به اعمال معنوی تجدید

مشاهده می شود که ماهیت ای تجربه در غایت مدیتیشا

حیات یافته اسات .ایا فرایناد باا کنادوکاو آماوزه هاای

متبلور میشود؛ به ای معناا کاه اگار ماهیات ایا تجرباه،

قدیمی ،فاارغ از هرگوناه قومیات و موقعیات ذغرافیاایی

آگاهی درونی از خصیصههاا و توانااییهاای درونای فارد

بهنحو گسترده ای تسهیل و تشدید شده است .آنچه در ای

برماادار تعمااق در ذات خااویس و بااا ا اایلپنداشاات

میااان ذدیااد اساات بیاانس متاامثر از مدرنیتااه و انتظااارات

خودبنیادی است ،هدف مدیتیش نیر ورود به عالم درونی

ملموس برآمده از چالسهاای معا ار انساان اماروزی در

خویس برای رسیدن به آگاهی برتار اسات .باه ایا معناا،

بازخوانی باورهای سنتی است .ای معنویتگرایی ذدیاد،

آگاهی برتری که تنها در عالم درونی فرد بهدست میآید و

پیوند ناگسستنی با ساوژه یاا فاعالشناساا دارد .باه دیگار

هدف از مدیتیش نیر و ول باه آن اسات ،هماان تجرباه

سخ  ،تالش معنویت گرایی ذدید در لوای تمامی باورهاا

وذودیمعناوی خاودگرایی اسات کاه در مقاام تبیای آن

و تعالیم عملی ،اعطای ا الت معنابخشیدن به فاعلشناسا،

گفتیم » :آگااهی بایواساطه فارد از حااالت ،ویژگایهاا،

کشف ذات فردی خویشت و فهم متماایر از روانشناسای

قابلیت ها و توانایی های درونی خویس است و ای تجربه،

انسان است .بدی سان ،معنویتگرایی ذدید درونمایاهای

همزمان با تجربۀ فعالیتهاای غارقشاده در بایفکاری و

یکسره انسانگرایانه دارد.

تعمق در ذات خویس ،به شکل کامالً درونی و فردگرایاناه

در ای باب ،با توذاه باه موضاو مقالاه و باا انادکی

ههور میکند .آنچه رابطه میان تجرباۀ معناوی خاودگرا و

تسامح ،دو نو تجربۀ متفاوت بهدست مایآیاد :نخسات،

مدیتیش را عمق می بخشد ،توذه به ای نکتاه اسات کاه

نگرش سنتی در باب تحقاق تجرباۀ دینای اسات .در ایا

میان قرائت های سنتی – یا دستکم تحلیلهای برآماده از

ماادل ،آگاااهی ماااورایی در مواقااع خاااص و بااه ااورت

نمونۀ سنتی مدیتیش – و برداشاتهاای مادرن از غایات

غیرمنتظره به ذه فرد پرتاب میشود .اساس ایا تجرباه،

مدیتیش  ،اتفاق نظر وذود دارد؛ زیرا دیدگاه کساانی نظیار

ههور هیبت امار قدسای در حیاات ساالکانه فارد اسات؛

ولف ،چاترذی ،هویت و هامفری با نگااه تئوریسای هاای

تجربهای که موهبت امرقدسی است و یکسره باا اراده امار

معنویااتگرایاای ذدیااد نظیاار مااورتی ،اشااو و یوگاناناادا

قدسی به تحقق میانجامد .ای عنایت یکطرفاه باا اتخااذ

همخوانی دارد .چنانچه گ شت ،ای دو طیف همعقیدهاند

سبک زندگی ملمنانه آغاز میشود و چنی سلوکی مقدماه

که هدف مدیتیش ورود به عالم درونی بارای رسایدن باه

حصول آگاهی دینی را فراهم میآورد؛ اما تحصایل چنای

آگاهی برتر است.

آگاهی ،تنها با التفات به امر قدسی محقق میشود.
دوم ،نگرش ذدیدی در دوران معا ر است .البته ایا

.6تحلیل و بررسی

مدل به یاک معناا هرگار ذدیاد نیسات؛ زیارا ریشاه در

یُگه و مدیتیش مدلهای ذدیادی نباودهاناد و هار دو از

خصیصههای ذاتی انساان دارد و نموناههاای اولیاه آن در

روش های سنتی به حساب می آیناد .آنچاه موذاب شاده

تجربه های ادیان ابتدایی ،مخصو اً عرفانهای سرخدوستی

است تا از ای دو روش ،مدل هاایی بارای کساب تجرباۀ

یافت میشود؛ اما در دنیاای اماروز باا تماام ویژگایهاای

معنااوی خااودگرا باشااد ،ههااور نگاارشهااای اعتقااادی و

خارقالعاده آن با نمونه کامالً ذدید و بیبادیل ماواذهیم.

انتظارات کاربردی است که متمثر از باورهای ساده بیساتم

تجربۀ معنوی بهمبابۀ آگاهی با تممل خودبنیاد و با تمساک

بر تمرینات یُگه و مدیتیش حاکم شده است .درواقاع ،در

به روش هاای درون بینای پدیاد مای آیاد .حصاول چنای
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تجربهای به شکل ذاتی در نهان انسان وذاود دارد و فاارغ

از حوزۀ متعلقات تجربی بنا شده است .باه دیگار ساخ ،

از هر عامل خارج از وذود انسان ،با تممال و باهکاارگیری

گویااا فاارد در آگاااهی معنااوی خااودگرا بااا تمماال در ذات

راهکارهای مربوطه بهدست میآید .هدف از ایا تجرباه و

خویس ،به ایراد منولوگ معناوی بارای حال بحارانهاای

یا به دیگر سخ  ،محصول چنی تجربهای تحصیل ناوعی

روحیروانی خویس مایپاردازد و باا اساتمداد از پاارهای

آرامس و سکون به همراه بصیرت درونی از ایا حااالت

فعالیتها و البته تمسک به برخای اماور و اباژههاایی کاه

است .ای خود سرآغاز سبک زنادگی معناوی در ذهاانی

درکی کامالً درونی و خودبنیادی از آناان ارائاه مای دهاد،

است که بهطور فرایندهای الحادی شده و تکنیکزدگی ،آن

میکوشد تا از تواناییهای ذاتی و حااالت و قابلیاتهاای

را بی روی ساخته است تاا شااید باا «تاممالت درونای» و

خویس آگاه شود .ای آگاهی که به شکل متعاالی پنداشاته

«تمری های روانای» سااختار تجرباۀ معناوی ساوبژکتیو و

میشود ،متضم غلبه بر دلنگرانایهاای خاود ،احسااس

ذدیدی رقم بخورد.

رضایتمندی از خویس ،شعور و شعف درونی و مهربانی با

برداشاات اولیااه از تحلیاال سااه واژه و گاارارۀ واحااد

خود ،سد

دیگران و همنوعی با آنان و ...است.

«تجربه»« ،معنوی» و «خودگرا» ای است که تجربۀ معنوی

در ای تجربه ،آگاهی از امور کامالً سوبژکتیو اسات و

خودگرا حالت خا ی از آگاهی درونی اسات کاه بینشای

مبنا بر ای است که دیگر های دیا  ،ما هب ،اتوریتاه و

منطبق بر چارچوب وذودی فرد را بهدست میدهاد .ایا

کتاااب و آمااوزه مقدساای مااا را بااه چناای تجربااهای

حالت درونی که همانند آگاهی روانی و بیواساطه متبلاور

نمیرسانند .معنای خود هر فارد ،آگااهی سراسار ذاتای و

میشود ،رابطه تنگاتنگی با بعد وذودیروانای فارد دارد و

درونی است و الزمۀ مواذهه بی واساطه باا ذات خاویس،

ایجاد وحدتبخشی فاردی ،هامزماان باا آراماس

تنها اتخاذ یک رویکرد درونگرا و خودبنیاان اسات .تنهاا

روحی ناشی از احاطه وحدت شخصی و فارغ از هرگوناه

تجربه سوبژکتیو تاوان افارایس معرفات فارد را دارد و باا

تشدد اعتقادی و چندپارگی روانی ،کلیت فرد را باهمباباۀ

چنی تجربهای احساس امنیت و تعالی فراهم مایشاود .در

یااک واحااد منسااجم دربرماایگیاارد .ایاا آگاااهی بُعااد

ای بینس معنوی ،ویژگیهاای الوهیات غایاب مایشاود و

روانشناسانه دارد و الیههای پنهان وذاودی فارد را ارائاه

یکسره به خصلتهای وذودی فرد باه امیاد متبلورسااخت

می دهد و بر بنیاد رضایتمندی از خود ،تحقق آرامشای بار

قدرتهای درونی اتکا میشود .اگر بعضاً یاادی از خادا باه

پایه رسیدن به یکدارچگی فاردی و رهاشادن از تکبرهاای

میان آید ،تنها مفهومی ساخته ،پرداختاه و تشاخصیافتاه در

در پ

ذهنی را موذب میشود.

9

ذه آدمی است؛ یعنی خدا بهمبابۀ محصول ما  .ولاف بار

درواقع ،خودگرا ،و فی برای آگاهی و معناوی اسات:

ای باور بود که شااید علات محبوبیات مدیتیشا در میاان

آگاهی خودگرا و معنویت خودگرا .آگاهی خودگرا مبتنای

ذویناادگان معا ااار ،اساااتقالل آشاااکار آن از اعتقاااادات

بر دوران مدرن با تر آغازی دکاارت  10و تنقایح ماهراناه

خداپرستانه و باورهای م هبی باشد و نیار شااید باه همای

کانت  11رقم خورد و حاکی از ادراک خودبنیاد و معرفات

سبب ،پژوهس دربارۀ مدیتیش  ،کاربردیتری روش تجربی

درونی شده فرد از تمام امور بیرونی (ابژه) بود؛ اما معنویت

در روانشناسی دی شده است (ولف.)260 :1386 ،

ساوبژکتیو یاک دروننگااری شخصای باارای تعاالییااافت
قلمداد میشود .مراد از امر متعالی و امر قدسای در تجرباۀ

 .7نتیجه

معنوی خودگرا که یکسره بر بنیاد ای ذهان و تجربهگرایی

تجربۀ معنوی خودگرا ،تالش انسانگرایانه به امیاد ذا ب

اقامه میشود ،تصویری موهوم و تار از فرارفت م ماادی

ل ت تجربههای دینیعرفانی است .حرکتی که در راساتای
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کسب تجربه ای همگون با تجربههاای دینایعرفاانی رقام

پینوشتها

میخورد؛ حال آنکه به لحاظ ماهیت در تقابال باا آن قارار

 -1در اینجااا ماارادم از دی ا و بااهطااور کلاای ،در فضااای

میگیرد و گونهای متفاوت و نااهمگون باهشامار مایرود.

فرهنگی غرب مشخصاً مسیحیت است و با نگاهی فراختر

ای ا نحااوه از تجربااه محصااول ل ا تذااویی و ناشاای از

ادیان توحیدی.

مشکالت وذودی انسان معا ار اسات و بار بنیااد بیانس

 -2واضح است که تجربه در کاربرد عرفای و فلسافی باه

مدرنیته و با تمرکر بر یُگه و مدیتیشا رقام مایخاورد و

معنای تحصیل مطالبی با آزمودن و به امتحانگ اردن بهکار

حائر دو نکته مهم است :نخست ،معنای ذدید ارائهشده از

میرود و همچنی به معنای احساس ،بهمبابۀ اولی مرحلاه

واژۀ معنااوی در قاارن بیسااتم بااهمباب اۀ معنویاات تااومم در

ادراک انسانی.

ذهااانبااودن اساات کااه در مساایر کشااف راه معنااا،

 -3هرچند که به وذود شباهتهایی میاان ایا دو اشااره

تعالیبخشیدن خویشات و تمامیاتیاافت ابعااد ناشاناختۀ

دارد؛ برای مبال نگاه کنید به:

خود میکوشد .دوم ،ماهیت یکسره خودبنیان ایا آگااهی

Margaret Wills, Connection, action and
hope, in Journals: Religious Health, vol 46.
P: 423-436.
4- See: M Murphy, Golf in the Kingdom,
new York: penguin books. 1972.
 -5نمونههای کالسیک یُگه حول شس مدل بیان میشاود:

است .به ای معنا که ضرورت التفات و تالش برای تجربه
آن توسط فردفارد انساانی ،یکساره برآماده از چاارچوب
ذهنی او است و اینکه فرد تجرهکننده ،آگاهی را مبتنای بار
امیالس فهم و تفسیر میکند و متمثر از آن عمل میکند.
خاستگاه ای تجربه در نیازهای عملی نهفته است و در
پی بروز بحران های مدرنیتاه و رویکارد انساانگرایاناه در
باب مسائل هویتی و معضال بایمعناایی و ههاور پاارهای
مشکالت روانشناسانه سر برآورده اسات .تجرباۀ معناوی
خااودگرا بااهمباب اۀ نتیجااه نظااری تمماال در باااب کوشااس
انسانگرایی بارای ذا ب لا ت و بصایرت تجرباۀ دینای
است؛ آگاهی معنوی که بسان کیفیتای روانای باا تاممالت
دروننگر و واکاوی ابعاد روحی شخص رقم مایخاورد و
به شکل ملموس در قالب برخی آداب و حرکاات خااص
ههور میکند .ههور ای تجربه با انجام تمری های یُگاه و
مدیتیش  ،فارغ از التفات به مبانی و مبادی سنتی آن و تنها
بااهمنظااور اسااتفاده ابااراری و در راسااتای کسااب تجربااه
درون نگری و تممل درونی ،کسب احساس تمامیاتیاافت
خویس ،رشد و ارتقاء ابعاد وذاودی فارد ،کساب نیاروی
دروناای ،پویاااشاادن در زناادگی – خودپویااایی  ،-کسااب
احساس مقدسبودن ،شادابی ذسامی و روحای ،تحصایل
آرامس و ...است .ای ماهیت نگاه انسانگرایانه باه تعاالیم
سنتی ،در باب تجربۀ دینی اسات کاه در عمال باه ههاور
«تجربۀ معنوی خودگرا» منجر شده است.

 .1منتره یُگه ( Mantra Yogaمتمرکر بر اذکار ،ا اوات
برای تمرکر فرد برای تعالی فکری خویس)؛  .2کرمه یُگاه
( Karma Yogaمتمرکار بار رهاایی گ شاته و آیناده و
زندگی همزمان با ساکوت و آراماس در زماان حاال)؛ .3
بهکتی Bhakti Yogaیُگه (متمرکر بر تممل و تفکار بار
خدا)؛  .4کندالینی یُگه ( Kundalini Yogaمتمرکار بار
تحریک کنادالینی بارای فعاالکاردن چاکراهاا)؛  .5راذاه
یُگه ( Raja Yogaمتمرکر بر کنترل و نظامدهنادۀ ذها
برای کسب آگااهی)؛  .6یُگاه پتنجلای Patangli Yoga
(متمرکاار ب ار تعاادادی از مراحاال تلفیقاای) .مااورد اخیاار،
معروفتری  ،سانتیتاری و متاداولتاری روش یُگاه در
ذهان به حساب می آید .نگاه کنیاد باه :یُگاه ساوترههاای
پتنجلی ،سوامی ساتیاناند.1380 ،
 -6تاریخ ذامعه ادیان270 :1382 ،؛ معرفی مکاتب فلسفی
هند563 :1384 ،؛ یُگه سوترههای پتنجلی.29 :1380 ،
 -7نگاه کنید به :تاریخ ذامعه ادیاان269 :؛ دمگساتری در
یُگه8 :؛ معرفی مکتبهای فلسفی هند 548 :و . ...
 -8برای تفصیل نگاه کنید باه« :درک یُگاه از راه شاناخت
بدن» اثر سولوچانا تلنگ و «کندالینی یُگه؛ اسرار ت آدمی»
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اثر ساتیاناندا ساراسواتی .حتی مدیتیش که مرحله هفتم از

طبیعی به کار برده و به نتایج چشمگیاری نیار نائال شاده

دستورالعمل های هشتگانه یُگه است ،فعالیت مغری مرتبط

است .او در همان روز و دقیقهای که ای عبارات سااده را

با کسب آگاهی و هوشیاری معنا میشاود :نگااه کنیاد باه

مینوشت از خط مرگای عباور مایکارد کاه در ورای آن،

«مدیتیش ؛ طریقت باطنی» اثر نائومی هامفری ،ص .47

بیابان خشکی بود و هی مابعدالطبیعهای نمایتوانسات در

 -9نمود ای تجربه شخصی ،همزمان با بروز حاالت بدنی

آن زیست کند .یک علم با معیاری ذدید بهعناوان قاضای

و ذهنی در فرد هاهر می شود .حاالت ذهنی نظیار سابکی

عالی رتبه برای قضاوت درباره فلسفه تعیی شده باود؛ اماا

روان ،ایجاد احساس عشق و مهرورزی ،آرامس فکر ،فارار

همان طور که مابعدالطبیعه باا برهاان ریاضای اثباات پا یر

از آشفتگیها و پراکندگیها ...و حااالت ذسامی همانناد:

نیست با برهان فیریکی نیر اثباتپ یر نخواهد بود .از روی

خلسه ،شلشدن عضالت ،کاهس فشار خون .نگاه کنید به:

شرف و وذدان حکم قاضای ذدیاد ،نااگریر محکومیات

سوامیساراسواتی ،هاتا یُگه ،فصل یُگه و درمان.

فلسفه بود .بهنظر کانت ،آنچه وذود واقعی دارد ،در زماان

 -10اشاره به کوگیتو دکارت ،یعنی همان شعار میاندیشم،

و مکان خا ی است؛ اما او نمایدانسات کاه ایا گفتاار

پا

هساتم ( )Cogito ergo sumکاه آغاازگر مسایر

متضم انکار متافیریک است» (ژیلسون.)213 :1377 ،

معرفتشناسی انساانگرایاناه شاد .او بارای توذیاه نظاام
فلسفی خود از لفظ خداوند نیر استفاده میکناد .در واقاع،

منابع

عالقه دکارت به خدا نه برای خدا ،بلکه برای وذود ذهان

 -1ولااف ،دیویااد ،)1386( ،روانشناسییی دییین ،محمااد

بود .خدا بهطور مصانوعی باه احنه آورده مایشاود تاا

دهقان ،تهران ،رشد.

تضمینی برای حقانیت نظریات انسانگرایانه در باب ذهان

 -2ساتیاناندا ،)1380( ،یوگا سوتره های پتنجلیی ،ذاالل

باشد و نه چیر دیگر .روایت شده که اسقف اعظم ،ویلیاام

موسوی نسب ،تهران ،فراروان.

تمدل در هنگام تفکر از خود پرسید :فاذعهباارتری زماان
در تاریخ اروپا کدام بوده اسات او درنهایات باه پرساس
خویس چنی پاسخ گفت :وقتی که دکاارت در اتااقی کاه
باا بخاااری گارم شااده بااود ،خاودش را محبااوس کاارد و
سرانجام به کوگیتو رسید (براون.)48 :1375 ،
 -11ناااهر بااه انقااالب کااوپرنیکی ( Copernican
 )revolutionکانت .ایا نظریاه مساتلرم آن اسات کاه
محاور شاناخت ،تنهاا فاعال مادرک اسات و الزماۀ ایا
شناخت ،تطابق اعیان با ذه است و نه برعک ؛ چنانچاه
تا قبل از آن چنی فرض میشد که تمامی معرفات آدمای
بایااد مطااابق بااا متعلقااات او باشااد؛ معرفتاای کااه یقیناای،
ضروری ،کلی و عینی است؛ اما انقاالب معرفاتشناساانه
کانت مستلرم انکار متافیریک بود؛ چنانچاه اتای ژیلساون
میگوید« :کانت به ای نتیجه می رساد کاه روش احیح
متافیریک ،در اساس همان روشی است که نیوت در علوم

 -3ناااس ،ذااانبااایر ،)1382( ،تییاریج مام ییه ادیییان،
علیا غر حکمت ،تهران ،انتشارات علمیفرهنگی.
 -4چاترذی ،ساتیسچاندرا و موهانداتا دریندرا،)1384( ،
م رفی مکتب های فلسفی هند ،فرنااز نااهرزاده کرماانی،
قم ،مرکر ادیان و م اهب.
 -5ردفیلد ،ذیمر ،)1377( ،بینش مینیوی ،حسا فتحای،
تهران ،فکر روز.
 -6کمدبل ،ریچموند ،)1380( ،خودگروی ،امیر خاواص،
مجموعه مقاالت فلسفه اخالق ،ویراسته الرن

بکار ،قام،

انتشارات ملسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 -7پالمر ،مایکل ،)1385( ،مسیالل اخقییی ،علیرضاا آل
بویه ،قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 -8تلنگ ،سولوچانا ،)1382( ،درک یوگا از راه شیناخت
بدن ،هما اروندیان و دیگران ،تهران ،مبلث.
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