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دین ،تجربه دینی و تجربه عرفانی از نگاه سیدحیدر آملی و
ویلیام جیمز
تاريخ دريافت49/2/32 :

تاريخ تأييد49/8/71 :

*

حسین معصوم

**

فرزانه عباسلو

هدف نهایی دین نورانی شدن انساان در رتواو رفت ا
قیق

اس  .گوهت دین قیق

اس

ر طتیق

ر ات قاو ا ر

ر صدف دین شاتیف

اسا .

از نگاه سید یدر آرلی ،هدف عالی دین همانا وو ید ر ،قو وفبیات اهام رفت ا ،
رسیدن قو رقام « نای ی اهلل» اس  .از نگااه ریلیاام میما  ،دیان قاا ررفواتین
لحظات شخصی تد ر ،در عین ال ،قا کانون خاود را فیا

در اروبااا اسا .

دراین رقالو قتآنیم کو رس از قترسی نظتیات این در یلساوف درقااره دیان ،قاو
وطبی ر رقایسۀ وجتقۀ عت انی ر وجتقۀ دینی قپتدازیم.

واژگان کلیدی :دین ،شتیف  ،وجتقو دینی ،وجتقو عت انی ،ساید یادر آرلای،
ریلیام میم .
* عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران.
** کارشناسی ارشد فلسفه دین ،پردیس فارابی دانشگاه تهران.
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مقدمه

ربدأ اعلی دین (رنشأ دین) خدا ر ربدأ اقلی آن انسان اس

ر نی ربدأ غایی

دین دیدار انسان قا خدارند اس  .ساختار داخلای دیان رفصاورانو ونظایم شاده
اس  ،وا انسانها در رتوو آن ساختار قو لقای الهی قاریاقند .دین قتای هدای

وودۀ

رتدم آرده اس  .رس ،قاید دین رفارف ر قاای را قاو گوناوای قیاان کناد کاو
همگان

قودنش را قفهمند .اگت زقان دین زقان رر ی ر رفماگونو قاشد ،هادف

قتین هدای

ر انتخا

ر وتمیح وحق ریدا نخواهد کتد ،چاون زقاان دیان قایاد

قتای همگان اقم هم قاشد.
در اسالم ،گوهت دینداری رفت

وو یدی ر شناخ

الهی ر ر ی ر نبوت ر رفاد ر نی داشتن نی

صفات ممال ر مالل

خالصانو قو گونوای کو رنشأ اعمال

صالح شود اس  ،اندیشمندان اسالری هدف اساسی دین ر رقصد اساسی ا کاام
ر ارزشهای وتقیتی آن را وو ید ریدانند ر اهداف دیگات را رقادرات آن هادف
عالی رفت ی ریکنند .هدف عالی دین هماناا وو یاد ر ،قاو وفبیات اهام رفت ا ،
رسیدن قو رقام « نای ی اهلل» اس  .تی اهدا ی چون زندگی اختری یاا اهتماام
قو زندگی دنیوی یا ساختن مارفۀ نمونو یاا واأرین عادال
ریانی دین اس

کو ارزش آنها راقستو قو غای

امتمااعی از اهاداف

نهایی دین یفنی وو ید اس .

سید یدر آرلی قت این عقیده اس :
شریعت همچون شمع است ،ره مینماید .و بیآنکه شمع به دستت آور ،،راه
رفته نشود و چون در ره آمد ،،آن رفتنِ تو طریقتت استت و چتون رستبد ،بته
مقصود ،آن حقبقت است و جهت این گفتهانتد هته «لتو ههتر الحقتای بلتتت
الشرایع( .آمتی :1631 ،مقدمه)

گوهت دین قتای همۀ ا وام ر رلم یکسان اس

ر آن قیق

وو ید صتف ر

سال هشتم ،تابستان  ،5931شماره مسلسل 82

قیق

371

انسان کارم اس  .رجموعاۀ دیان قاا ارادۀ الهای در اختیاار انساان اتار

ریگیتد کو ری ریوواند از راه عقم ر ر ای قاو آن دسا
ریامگونو اس

کو خدارند آن را در اختیار انسان تار ریدهد .هدف نهاایی دیان

نورانی شدن انسان در رتوو رفت
قیقی ،رثم اسالم نا
دیان

یاقاد .دیان قیقتای

قو ا ر قیقا

ر ت

رحمدی ،از همان آغاز اساا

قیاندیشو ر قدرن استدالل را ارمی ننهاده اس

اسا  .یا

دیان

ایماان را عقام دانساتو ر
ر هم دین را در ارلویا

ر وفبد قو دین را در روبۀ درم تار داده اس .
قو نظت سید یدر ،تاگیتیِ درد شتیف
رعای

همۀ رتاوب رفت

 ،اعم از شتیف

اس  .ارا قاید این علوم از طتی عنای

ر عمم طب آن قا ووماو قاو لا رم
ر طتیق

ر قیق  ،الزم ر ضترری

الهی ر از راه کشف اصم شاود ،ناو از

راه وحصیم رسمی .ارا قتای وحصیم علوم ارثی نیاز قو مهاد ر واالش زیاادی از
یث زرانی نیس  ،قلکو قاید ونها عقم ر لب را ارغ از اغیار کتد ر جاا هاا
را کنار زد ر لب ر ررح را صفا داد .ر ایان در رادت کووااه اصام رایشاود.
همچنین ،از نظت ری ،رارثان علوم انبیا قاو طاور خاا

ارالً ر قالااات ارصایای

رفصوماند ر دیگتان از اهم عت ان ر وصوف قا رسیدن قو رقاام کشاف ر شاهود،
ثانیاً ر قالفتض ،قا وبفی
قا رصول قو قیق

از ارلیای رفصوم ریووانند از این علوم قهته قبتند؛ اینان

رقام رالی

ر وصدی آن قو رقام راالی کشف ر شاهود واام

ریرسند .در رایان ،قو عقیدۀ ری ،رثم عقیدۀ رحییالدین اقنعتقی ،وماام رفاارف
اصیم الهی ر قیق

علوم قو رفصوم ختم ریشود ر انبیا ر ارلیای رفصوماند کاو

رنبع ر رتمع ومام رفت
قیق

راک ر خالص در رتاوب سو گانو شتیف

ریقاشند( .کبیر :6831 ،ص)544

ر طتیق

ر
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قو عقیدۀ هانتی کتقن ،هدف ر انگی ۀ سید یدر در درمۀ ارل خاومو دادن قاو
اختالف صو یان ر وشیع ریقاشد ر اینکو هت در ت و مبهۀ را دی داشتو قاشند،
در قتاقت وسنن کو راهب رسمی اکمان ر

قود ر در قتاقت نوعی از وشایع کاو

ریترانش از ربدأ قاطنی خویش غا م ر از دینِ اساسی خود قیخبات قودناد .ساو
استفاده از راهب وسنن قو رسیلۀ کام ر رایبندی قو وشیع ماهالناو ،هات در ،در
ضتقو زدن قو اسا

اسالم شتی

قودند ر این ارات ساید یدر را رادار کاتد کاو

زرینۀ ر دت وشیع را قنا نهد .سید یدر در قترسیِ علم ر عوارم مدایی ر وفت و
ریان شیفیان ر صو یان قو این نتیجو ریرسد کو از رهموتین عوارم وضاد ریان آن
در گتره این اس  :این در گتره درک صحیحی از یکدیگت ندارند .ار رفتقد اس
کو ارم استار انبیا الهی ر ارلیای رفصاوم

کو صو ی ر عارف را فی کسی اس
قاشد ر همچنین شیفۀ را فی کسی اس

کو رتصف قو اخالق ر عقایاد ر اعماال

انبیای الهی ر ارلیای رفصوم قاشد .لاا ،ار شیفو ر صو ی را فای را رثام سالمان
ارسی ،کمیم ر اقوی ید قسطاری ر اقنمنید قغدادی ریداند( .همان)514 :

ریلیام میم در رقام ررانشانا
طبقوقندی وجار

وجتقای دینای صاد داشا

قاو ووصایف ر

دینی قپتدازد ،ارغ از اینکو در رقاام رتاگماویسا

دارری رفنوی درصدد وفیین ارزش راهمی

ر قاا رفیاار

آنها قاشد یا در رقاام یا

قخواهد عقاید دینی خود را در شکمگیتی آرای خویش قا دخالا

خاداگتا

نگاتشهاای

الهیاوی ر شخصی نشان دهد .میم موهت دین یا آن عنصت ر ریژگی رهمای کاو
در هیچ مای دیگتی یا

نمیشود ر قا آن دین را رایواوان راورد دارری اتار

داد ،در تیم وجتقۀ دینی قاطنی ریمس  .عالمِ وجتقۀ نا
کو در آن ی

ناو ا ساا

میم عاالمی اسا

قااطنی هیجاانی از ساازگاری ر دهاد ر هتگوناو
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ونا ضی در آن رحو گتدد .قو عقیدۀ میم  ،شخصی قاودن وجتقاۀ دینای در رتواو
همین دیدگاه وجتقوگتایی اساسی ر وجتقۀ نا
قو نهای

درمۀ خلو

ختدستی اس
قا

ر دینداری داللا

وبیین شدنی اس  ،یفنی آنچو کو

دارد .وجتقاۀ دینای از دیادگاه ار ناو

ر نو کارالً ا د عنصت رفت تی ر ناسازگار قا عقایاد یقینای 1.ار در

شفائت ر رناس

دینی نیایش را ذات دین رفت ی ریکند .در کتا

انواع تجربۀ

دینی ،ریلی ام میم قیش از آنکو قو ا ساسات ر هیجانات دینی عال ورند قاشد قاو
وجتقۀ دینی یا وجتقۀ رحض ،کو ررای زران اس  ،گتایش دارد ،کاو وفاو ش قات
ا ساسات ر هیجانات دینی قیش از آنکو قت ریژگی لحظوای قودن ربتنی قاشاد از
رویایی ر دیناری

قودن آن کای

دارد وأکید میم قت وجتقوای نا

ر رویاس ،

نو نفی اعمال عبادی ر شفائت ممفی .ار رنکت این نبود کو چناین وجتقاۀ ناا
رویا قتواند در دین ،ممفی اصم آید .نوشتن کتا
عملی دینی قود ر صد داش

ثاق

ر

انوواع تجربوۀ دینوی قاتای ار

کند کو دین قتخالف علام ،انت اعای نیسا ،

چون قا ررفوتین لحظات شخصی تد ر ،در عین ال ،قا کانون خاود را فیا
در اروباا اس  .در دیدگاه ار ،ردیدۀ یات دینی ممفی نادیده گت تو نمیشاود،
قلکو کمرنگ قودن نقش نمادهای دینی یا آن چی هاایی کاو در مواراع دینای در
ومهید ظهور وجتقۀ دینی سهیماند قو این دلیم اسا
خدارند یا آگاهیِ رویا نسب

کاو قاو هت اال ،اروبااا قاا

قو ار -خواه در خلوت وجتقو شود ر خواه در ضمن

ی ستی شفائت ممفی -وجتقوای شخصی ر خا

اس  .ایان اصام خاا

در

نظت میم رستگاری قود ،آنجا کو وصتیح ریکند« :انسان رؤرن ر رخلاص هناوز
همچون گاشتو رفتقد اس

کو ضور خدارند را در خلاوت اوااق خاود یاا در
1. Over Beliefs.
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ر ار ا سا

ریکند ر اینکو ناگاو یااری خدارناد در اماقا

ریرسد ر تقانیگ اریهایش قو درگاه ایان را فیا
ارنی

دعاهاایش از راه

نارشاهود ،ار را ستشاار از

ر آسایش ریکند« ».نماز ر نیایش دین در رقام عمم اس  .نمازْ دین را فی

اس  ،فلی یاوی ر ستنوش ساز».
میم رفتقد اس  :مایی کو خدارند هس

رصیب

ر شورقختی رو

ر دین کارالً ارغ از نخستین وجتقۀ قیراسطۀ ذهنی-ررانی قت ی
دالل

اسا

تضیۀ را فای

دارد .خدارند قط در وجتقۀ دینیِ رصال هم نمیشود قلکو ضترری اس

کو در رراقط کیهانیِ رسیعوتی دخیم قاشد ،وا وومیاوکننادۀ اطمیناان ر یقاین راا
قاشد .از نظت میم  ،وجتقو دینی ینفسو از قطن کانون شخصی ریموشاد؛ ایان
نو وجتقۀ شخصی قیراسطو قتای ناظتانی کو شاهد ظهور ر ریدایش آن قودهاناد
نوعی قدع

ولقی ریشده اس  .میم ریگوید« :وجتقۀ دینی شخصی عتیان قاو

عالم راه رییاقد کو الا م قتای ردوی شخص وجتقوگتا را قو قتهووی قایانتهاا راه
داده اس  ،همانجا کو قودا ،عیسای
قیق

دین در همین وجار

دینی صت اً ا سا
همین ررس

ر رحماد

شخصی نا

قادان راه یا تاواناد .راس،

نهفتو اس  ».رنظور میما از وجتقاۀ

دینی نیس  ،قلکو غایتی اس

کو وجتقو قت آن دالل

کو ری در وفتیف دین ریگوید« :دین عبارت اس

از ا ساسات ،وجار

ر اعمالی کو اشخا

دارد .از

از رجموعاوای

در خلوت ،وا آنجاا کاو خاود را در

اروباا رستمت قا آنچو کو الوهی ریانگارند ،درک ریکنند».
میم در رطالفات دینی خود قو عنوان تدی کو هم ررانشنا
رتاگماویس

وجتقی ر هام

ر هم خداگتاس  ،سخن ریگوید .ری در رقام ررانشانا

وجتقای،

وجتقوهای دینی را ووصیف ر طبقوقندی ریکند ر در رقام رتاگماویس  ،ارزش ر
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رفنای آنها را وفیین ریکند ر قوعنوان خداگتا ،عقیدههای یقینی خود را رینمایاند
کو نگتشهای شخصی الهیاوی ار در آن نقش دارند.
تجربۀ دینی و تجربۀ عرفانی
مفهومشناسی تجربۀ عرفانی

وجتقۀ عت انی اخصّ از وجتقۀ دینی اس
دینی در رفنای اصطال ی رس از انتشار کتا

ر ذیم آن مای ریگیتد .وجتقۀ
انواع تجربه دینی ریلیام میما رارد

وزۀ اصطال ات دینرژرهای شاد .ماناواان ادراردز ،تیادریش شاالیتراخت ر
رردلف اوو نی این وفبیت را در آثار خود قوکارقتدهاند .ادگاار قاتایتمن 1در کتاا
فلسفۀ دین رینویسد:
وجتقۀ دینی هتگونو وجتقوای ا سا

کاو هات انساانی در اروبااا قاا خادا

ریوواند داشتو قاشد .وجتقۀ دینی نو یا کیفی

یگانوای از وجتقاو نیسا  ،قلکاو

ررش یگانوای قتای درک وجتقو اس  .ری وجتقۀ عت اانی را نیا ناوعی وجتقاۀ
دینی ووصیف ریکند ر آن را آگاهی قیراسطو از خدا ریداند ر رفتقد اسا
این آگاهی قا عقم یا ارادۀ تد ر مارفو قو دس

کاو

نمیآید ،قلکو رستقیماً از ساوی

خداس ( .جاللی و دیگران)653 :6841،

عارف در سلوک عت انی خود قو قایقی دس

راییاقاد کاو قاو آن «وجتقاۀ

عت انی» ریگویند .در عت ان اسالری قو مای وجتقو اصطال ات دیگتی همچون
رکاشفو ،شهود ،را فو ر وجلّی را قوکارریقتند .عارف در وجتقۀ عت انی قو قُفادی
از اقفاد قیق

رینگتد ،ارا ادر قو قیان ومام دیدههایش نیس  .در وجتقۀ عت انی

1. Brightman.
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عکس این عمم هم ریش ریآید کو خالف تف عت اا را زده قاشاند .در کتاا
«عت ان ر لسفو» استیس 1قو این نکتو ری ریقتیم کو از دیاد عت اا ،رشاهودات ر
رسموعات قاطنی ر همینطور ردیدههای دررنی ،همچون رمد ر ماقو ر وواماد،
کو رفموالً ال های عت انی شناختو ریشوند ،از رصادی اصیم وجتقاۀ عت اانی
قوشمارنمیررند( .فنائی اشکوری)88 :6841،
مفهوم شناسی تجربۀ دینی

«وجتقو» را فوای اس
ناظت -ازستریگاراند ر نسب

کو شخص -خواه قوعنوان عارام ر خاواه قاوعناوان
قو آن آگاه اس « .وجتقۀ دینی» وجتقوای اس

رتفلّ آن رومود یا ضوری وق طبیفی یا رتوبط قا راررای طبیف

کاو

یاا قیقا

غایی اس  ،رثالً ،وجتقۀ خدارند یا «نیترانا» یا وجلّی خدا در چیا ی یاا شخصای
رانند رسیح یا رتیم عارا یا دیدن تشتو ر سخن گفتن قا ار( .پترسون)81 :6834 ،
ویژگی تجربۀ دینی

 .1تجربۀ دینی متضمن امری متعالی است :فیلسوفان دین یکی از مهمترین
ویژگیهای ثبوتی تجربۀ دینی را دربرداشتن یک امر متعالی دانستهاند .برخی از
پژوهشگران که بر این باورند :امر متعالی ورای انسان برای خودش واقعیتی دارد،
آن را چنین توصیف کردهاند« :عالم یا همه» [از شالیرماخر]« ،مینوی یا قدسی یا
مقدسیت» [از اتو]« ،تماماً دیگر» و واقعیتهای متعدد دیگر شخصی یا
غیرشخصی ،همهخدایی ،جهانخدایی و توحیدی.
عدهای دیگت از رحققان کو رفتقدند ارت رتفالی دارای را فیا
اغلب قت این قاررند کو اعتقاد قو را فی

عینای نیسا ،

داشتن ارت رتفالی ریژگی دیان اسا

ر

1. walter Terence stace

سال هشتم ،تابستان  ،5931شماره مسلسل 82

313

آن را چنین ووصیف کتدهاند :ناخودآگاه [از میم ] ،طاتح ناارمکن انساان قاتای
علةالفلام شادن [از سااروت] ،ر ادت خیاالی ارزشهاای انساانی [از دیاویی].
(گیسلر)51 ،54 ،54 :6835،

 .1تجربۀ دینی متضمن سرسپردگی تام است :به نظر گیسلر ،هر تجربۀ دینی
لزوماً متضمن امری ورای یک تجلی صرف است ،امری که نامفید و نهایی است
و انسان ها حاضرند برای آن با خلوص کامل هر گونه فداکاری و انقیادی داشته
باشند .مثالهایی برای اینچنین تعهد و سرسپردگی در خارج از حوزۀ دین
بهسختی یافت میشود .اما به نظر «رامسی» ،شاید بتوان تا حدودی «وطن من
درست یا غلط در نظر یک میهنپرست» یا «وظیفه فقط به سبب تکلیف ،در نظر
یک فرد اخالقمدار» یا «تعهد یک هنرمند به زیبایی مطلق را» مثالهایی برای
سرسپردگی تام دانست.
آنچو رارسی از آن قو «ستسپتدگی وام» وفبیت ریکند« ،رم ویلای » آن را «علقاۀ
نهایی» رینارد .قو نظت ویلی  ،علقۀ نهایی قو ارتی وفل ریگیتد کو قوعنوان غای
یا نهای

اندیشیده شود ر ررای هت ررایی قاشد ،قو طاوری کاو راا وق آن ررای

دیگت نباشد .ار قت این قارر اس
علقۀ غایی ر ی

کو وصور قنیادین از دیان الا

ماقۀ نارتناهی از چی ی اس

ریگیتد ر رشتاق اس

رتخاا از یا

کو تد قادرن وقیاد آن را مادی

قتای آن رنج قتد یا تی قمیتد .قو نظت ویلی  ،علقۀ غاایی

هم منبۀ عینی دارد ر هم منبۀ ذهنی؛ منبۀ ذهنی دال قت این رفناس
اعم شناسا قو طور نارقید درقارۀ چی ی مدی اس

کاو اتد ر

ر منبۀ عینی قو عینی

علقو

غایی را اشاره دارد ،کو ویلی قو ار نام خدا ریدهد( .همان16-14 :و )54-48

 .8تجربۀ دینی بر فاعل تجربه تأثیرات مثبت روانی دارد :یکیی از ویژگییهیای
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ثبوتی تجارب دینی این است که این تجارب تأثیر مثبت روانی بیر فاعیل تجربیه
میگذارند و میتوانند نیروی شگفتآوری را در روحیۀ فاعل ایجاد کنند که آثیار
آن ممکن است تا مدتها صاحبان این تجارب را تحت تأثیر قرار دهید و ماننید
محافظی اعمال آنها را کنترل کند .البته ،میزان قدرت و ضعف این تأثیرات یکسان
نیست .ممکن است در برخی افراد ضعیف باشد و در برخیی افیراد آنقیدر قیوی
باشد که تمام زندگی آنها را متحول کند .در کتب عرفانی ،نمونههای زیادی برای
این ادعا ذکر شده است .ما در اینجا به چند نمونه اکتفا میکنیم:
درقارۀ اقتاهیم ادهم نوشتواند ،رادشاه قل قود ر دارای ماالل ر عا ت قسایار
زیاد .ارا قا شنیدن ندای هاوف غیبی در دل شب ی د فو وحول عظیمی در دررن
ار ریدا شد .داستان ار در کتب رتفدد قو اشکال رختلف ذکت شده اس  .تیدالدین
رحمد عطار در کتا

نفیس تذهرةاالولباء این رطالب را شتح ریدهاد(.ر.ک .عطوار

نیشابوری )641 :6831 ،رس از این را فاو ار سات قاو قیاقاان نهااد ر قات گناهاانش
ریگتیس  .ار قو رقام قاالی عت انی دس
ضیم عیاض صحب
شام ر ات یا

داش

یا ا

ر در رکاو قاا سافیان ثاوری ر

ر قنا قت نوشتۀ نفحات االنس در سال  311یاا  311در

( .سجادی)45 :6834 ،

 .5تجربۀ دینی برای فاعل تجربه معرفتزایی است :یکی دیگر از
ویژگیهای تجارب دینی این است که این تجارب برای صاحبان این تجربه
معرفتآفریناند .این تجارب دینی حالتی اشراقی در درون آنها ایجاد میکنند که
در پرتو آن میتوانند با برخی از الیههای درونی واقعیت آشنا شوند .البته ،برخی
از کسانی که این نوع تجارب را نچشیدهاند ،نسبت به این ویژگی تجارب دینی
تشکیک مینمایند و نسبت به آنها با دیده تردید مینگرند .یکی از حکایات
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عرفانی که مبین ویژگی معرفتزاییِ تجارب دینی است مباحثهای است که میان
دو برادر جلیلالقدر :امام محمد غزالی و شیخ احمد غزالی صورت گرفته است.
احمد مجاهد در کتاب رجموعو آثار ارسی ا مد غ الی این مباحثه را به صورت
بسیار جذاب و دلنشینی بیان کرده است و ما خالصه آن را در اینجا نقل میکنیم:
ررزی ارام رحمد غ الی قو قتادر خود شی ا مد گف « :نی
در طتی شتیف

درریشای ،اگات

قیش از این کوشش نمودی ».قتادرش گفا « :شاما نیا نیا
قیق

دانشمندی ،اگت در رفت
غ الی گف « :کسی در دریا
گف « :این ارت صح

قیش از این واالش رایکاتدی ».اراام رحماد
از ران سابق

نگت تاو اسا  ».قاتادرش

قیق

ندارد ».ارام رحمد گف « :خو

کنیم».

اس

دارر انتخا

شی ا مد غ الی گف « :دارر را ریاربت قاشد ».شب کو تارسید ،هت کدام قو راز ر
تاگت

نیاز قتخاستند .ارام رحمد غ الی را خوا

جتۀ ار آرد ر قو ار قشارت داد کو قا قیق

 .در خوا

دید کو ریااربت در

آشنا شده اس  .ر کسی کو همتاه

ریاربت قود از طَبَ خترا چند دانو قو ار داد ار قا ا تخار قو ساوی جاتۀ قاتادرش
ر

ر رحکم در جته را کوقید .قتادرش گف « :در سو خترا نیاز قو ایان هماو

خوشحالی ندارد .ریاربت بم از دادن این ختراها قو شما از قا
هف

قار از رن امازه خواستند! قتای اینکو قیق

اصم آن طب خترا کنون در جتۀ رن اس
رحمد غ الی دانس

ضیو قهتت قتای

ررشن شود،

ر ققیۀ ختراها رومود اسا  ».اراام

کو سفادت این دیدار نی قو قتک

اس  .قفد از آن ،دم در سلوک طتیق

لطف ر قندهنوازی

قتادرش شی ا مد قوده

نهاد( .مجاهد)658-651 :6831 ،

 .4تجربۀ دینی مساوی با انجام دادن اعمال خارقالعاده نیست :نباید تجربه دینی
را با اعمال خارقالعادهای از قبیل سحر ،جادو ،شعبدهبازی ،هیپنوتیزم ،تلیهپیاتی،
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تسخیر جن یا تسخیر ارواح مساوی دانست؛ گرچه انجیام ایین اعمیال از سیوی
تعداد اندک افراد صورت میگیرد ،افیراد دیگیر نییز مییتواننید از طرییق برخیی
آموزشها به چنین قدرتی دست یابند ،اما تجیارب دینیی را نمییتیوان از طرییق
آموزشها به دست آورد.
نکتۀ رهموت آنکو وجتقۀ دینی ارت روهبتی ر اعطایی اس  ،یفنی قتخالف نون
وقالاکت کو از طتی والش ر قا وفلیم قو آنها ریواوان دسا

یا ا  ،در اینجاا،

وو ی ْ قیش از والش ر آروزش وو ی نقش ایفا ریکند ،وا عطیوای از عالم دسی
قت سفتۀ دل اعطا گتدد ر نوری اعماق دررن ار را ررشن گتداند( .صوادیی:6834 ،
)186

در وفتیفی کو میم از دین ارائو ریدهد آرده اس « :دیان عباارت اسا
ا ساسات ،اعمال ،االت ر وجتقوهای یکای

از:

انسانها در خلوت خاود ،از ایان

لحاظ کو خود را در اروباا قا هت آنچو کو «خدا» ولقیاش ریکنند راییاقناد» .در
این وفتیف ،این ریژگیها ردِّ نظتش قوده اس :
 .1شخصی بودن دین :جیمز ،با جدا کردن دینِ جمعی از دینِ شخصی ،تعریف
خود را فقط شامل قلمرو دین شخصی میداند .او دین جمعی را شامل
الهیات ،مناسک ،شعائر و سازمانهای کلیسایی میداند ،درحالی که در دین
شخصی گرایشهای ذاتی انسان کانون توجه آدمی و درماندگیها و
کاستیهای او را شکل میدهد .دینْ فصلی ماندگار در تاریخِ خودمحوری بشر
است .فرد دیندار به ما میگوید که خداوند با او بر مبنای روابط شخصیاش
دیدار کرده است .واژۀ «خدا» را به معنایی بیش ازحد محدود نباید
درنظربگیریم ،چون نظامهایی دینی وجود دارند که فاقد عقیده به خداوند
میباشند[ .مانند نظام دینی بودایی] .پس ،هرگونه احساسی که بشر نسبت به
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حقیقتی بنیادین دارد «دین» خوانده میشود .دین شخصی موجب اطمینان و
یقین و آرامش و شادمانی و سرشار از شور و شوق به خداوند است .تسلیمی
محض نسبت به تقدیر الهی با اطمینانی شورانگیز و عاری از دهشت و با
ازخودگذشتگی مؤلفههای اصلی حیات دینیاند.
 .2دین واکنش تمامعیار انسان به حضوری جاودانه در عالم :به عبارتی ،شخص
دیندار احساس میکند که مجبور است نسبت به امر الوهی یا واقعیت ازلی
واکنشی جدی یا متین داشته باشد.
 .3دین باشکوه و باحزن ناسازگار :البته ،حزن دینی تطهیرکننده است.
 .4فیض الوهی عطیهای شامل حال دینداران :جیمز تأکید میکند که دین شخصی
در اوج رفعت شورمندانه است)Ibid: 28-46(.
تطبیق و مقایسه تجربۀ دینی و تجربۀ عرفانی

در قخش عت ان اسالری ،اختالف رتاوب شتیف
رؤلفو را رتقوا قو ظاهت ر قاطن قیق
ل رم ریتری از شتیف

ر طتیق

ر قیق

هت ساو

را د دانستواند .وأکید قت عت ان عملی ر

ر طای طتیا رتا ام سالوک هماتاه وحصایم روامیاد

رکاشفات عت انی از ریژگیهای سن

عت انی اسالری اس  ،کو آنها را از قتخای

سن های عت انی غتقی رتمای ریکند.
اسناد ریژگیهایی چون عقمگتی ی  -نو عقمساتی ی ر رویاایی ،کاو اصام
گار از رتاوب رختلف کشف واا قاینهایا
رناسبوت اس

ر اوفا اً آرای میم در قا

رموه رختلف کو ربتنی قت وفدد رهیا

رتوباو اسا  ،قات وجاار

عت اانی

وجتقۀ دینی ،قو دلیم اشتمال قت اقفاد ر
های ار قو ایان رسائلو اسا  ،قاا چناین

آرایی در وضاد نیس  .قو همین سبب ،میم در کتا

دین ر رران قاتای رساتدل
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ساختن آرای خود ،قخشی از کتا
رحمد غ الی اختصا

خود را قو رجاهدات ر ریاض های اقو اراد

داده اس .

ریژگیهای ووصیفی میم از خود نیموهشیار قا آنچو در عت ان اسالری قاتای
« لب» قوعنوان کانون رفت

شهودی رفت ی شده وا د زیادی شباه

هم سیّد یدر ر هم ریلیام میم نقطۀ آغازین ی
نخس

دارد.

1

وحولاند :آرلای قاتای قاار

والش کتده وا وصوف را قو صورت رسامی رارد وشایع کناد واا اصاولی

ر دتقخش در این ریان قنا نهد ر ریلیام میم نخستین کسی اس
قو قیان ریژگیهای وجار
ووصیف وجار

یا ا وال عت انی رتداخا

ر ایان ناو رریکاتد ری

عت انی عت انرژرهانی چون اُوو را رتأثت ساخ .

عت ا ر از مملو سیّد یدر رفتقدند کو دین الهی دین را دی اس
رتوبودار (رُشک ) کو قو صورت شتیف  ،طتیق
هم رفتقد اس

کاو شخصااً

ر قیق

قو صورت

اس  .ریلیام میما

کو ذات دین ر گوهت دین را د اس ؛ ذاتگتری میم قو یا تن

هستوای رشتتک قتای ومام وجار
ادیان ر ومام وجار
میم رفتقد اس

دینی ریانجارد کو ریوواند رشتتک قین وماام

دینی قاشد.
کو وجتقۀ دینی شخصی اس

این وجتقو ر داده اس

ر این وجتقو قتای کسانی کاو

رفتبت اس  .عت ا هم همین نظت را دارند ،قا این وفاارت

کو عارف قا طی رتا م سلوک از طتی شهود لبی قو قیق
ریلیام میم  ،این شهود وجتقۀ شخصی اس

ریرسد ،ارا از دید

ر قتای هتکسی ریوواند ر دهد ر

 .1خودِ نیمههشیار واسطهای است که بدان نیاز داریم .خاطرات ناقص ،صیداهای میبهم و
ترسها ،همه و همه ،بخش بزرگیی از آنانید .کارهیای نوابیت ،تجیارب ایمیانآوری ،تجیارب
عرفانی ،نماز و نیایش و هر آنچه از این ناحیه برآمده نقش مهمی درحیات دینی ایفا میکنند.
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از طتی شهود سی ر رینمایاند.
وجتقۀ دینی ر وجتقۀ عت انی همسان نیستند .وجتقۀ دینی ،وجتقوای اسا
شارم رضمون یا رفادی رتناسب قا ی

رتن دینی قاشد یا چی ی اس

ریژگی دینی قودن قاشاد .ایان وجتقاو ،هتچناد اکثات وجاار
ریگتدد ،رشهودات ر رسموعات دینی ،وجار
نظیت ا سا

هیب

کاو

کاو راماد

عت اانی را شاارم

عت انی ر ا ساسات دینی رتنو

ر اعتالی دینی را نی درقتدارد .همچنین ،وجتقۀ دینی آنچو را

کو شالیت راخت «وجتقۀ قنیادین» یفنی ا سا

راقستگی رطل رایخواناد شاارم

اس .
وجتقۀ دینی قتای وجتقوکنندگان آن ر ،همچنین ،وجار

عت اانی قاتای عت اا

ارتی اختیاری نیس  ،کو شخص هت زرانی قخواهد قتواناد قاو آن دسا

یاقاد ر

علااتش قااو رتفل ا آن ،کااو رومااودی ااوق طبیفاای ر نارتناااهی رحااض اس ا ،
قازریگتدد .قتای هت در وجتقوگت رمکن اس

وجتقو روماود نارتنااهی ونهاا در

شتایطی نادر ر غیتارادی ر دهد ر قاو عباارت دیگات ،وجتقاوگات قاا قتخای از
وجلیات ار روامهو داشتو قاشد.
هت در وجتقو وجتقۀ غاییاند ر انسان را ستسپتده ریسازند ،قا این وفارت کاو
وجتقۀ عت انی وجتقوایاس
را از رحدردی

کو درکی از را فی

رطل قو انسان ریدهد ر انساان

زران ر رکان ر اثت رها ریسازد ر رشااهدۀ ر ادت ر اوحااد را

قتای انسان قو اررغان ریآررد ر سفادت ر آرارش را قو انسان اهدا ریکناد واا در
نهای  ،قو صلح ر عش قتسد .ارا وجتقۀ دینی تی کسانی را شارم ریشاود کاو
گاه قو هنگام عبادت یا ا سا

وت

ر گناه این چنین وجتقوای داشتو قاشند.

هت در وجتقو ردیدههای نادری هستند ر در رارهای از لحظات ر ریدهناد ر
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قتای ردت زیادی رایدار نیستند :داکثت ی

یا در ساع

درام ریآررند.

رفموالً ،عت ا در همۀ زرانها ر رکانها ر ،کمرقیش ،در همۀ تهنگهاا طاتح
رفهوری را دی قتای قیان وجار

خود قوکارریقتند ،در الی کو وجتقوکنندگانِ

وجتقۀ دینی قو گترههایی وقسیم ریشاوند کاو قاو شایوههاای رتفااروی در قاا
الوهی

ریاندیشند .قتخی قو «اهلل» ،قتخی قو «ریشنو» ر قتخی قاو «ررحالقاد »

قارر دارند ر قتخی هم قو «قتهمن نارتشخص» .وجتقۀ دینای قاو گوناوای خاا
صورتهای رتنو ر رتفارت در ریان تهنگهای دینی رییاقد.
ریژگی رشتتک دیگتی کو هت در وجتقوکننده از آن یاد ریکنناد عادم انتقاال
وجتقیات ایشان ریقاشد ،قو دلیم اینکو ربدأ ارات راورد وجتقاو خدارناد اسا

ر

رتقوا قو عالم رجتدات .لاا ،نمیووان آن را قا الفاظ مهان راده ووصیف کتد؛ ناو
اینکو ووصیفرایت نباشد قلکو وجتقۀ آن در الب الفاظ نمیآید.
قو نظت ریرسد در اینجا قهتت درک شود کو در کتا
میم قیان صتیحی در قا

نسب

انوا وجتقۀ دینی ،هتچند

ر چگونگی ریان وجتقۀ عت انی ر وجتقۀ دینای

ندارد ،ربحث عت ان رحور اصلی سایت ربا ث رومود در رتن این کتاا

لماداد

ریشود .قو اعتقاد ریلیام میم  ،وجتقۀ دینی شخصی ریشو ر کانونش را در ال
عت انی آگاهی دارد .گاهی نسب

ریان این در قو لحاظ رنطقی عموم ر خصاو

رطل ر گاهی عموم ر خصو

رنرمو ر گاه وساری ولقی ریشاود .از قترسای

گفتارهای میم نتیجو ریشود کو ،این سم از وجتقو (وجتقۀ عت انی) را ریواوان
قوعنوان وجتقوای در ریان ا سام وجار

لحاظ کتد .گویی در اندیشاۀ ری وجتقاۀ

دینی ر وجتقۀ عت انی در لفظ رتتادفاند میم

االت عت انی را رحور «وجاار

دینی شخصی» ریرنداش  .ازاینرر ،در رفهوم وجتقۀ دینی ر وجتقاۀ عت اانی در
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رتاوب االت آگاهی عت انی قا هام ولفیا رایگتدناد؛

میم در ووصیف این االت وفبیت «عت ان دینی» 1را قتریگ یند ر رقصود ری از
عت انی اس

آن نوعی از وجار
هاام در وجااار

کو در کانون وجار

عت ااانی ر هاام در وجااار

دینی مای دارند.

دیناای انکشااا اوی کااو قااتای

وجتقوکنندگان دس

ریدهد :ارالً ،شخصی ر تدیاناد ر ،ثانیااً ایان الهاراات ر

انکشا ات یکنواخ

نبوده ،قا هم تق دارند ،قو این قیان کو در عت ان رسیحی قاا

وفبیت «رصم» یا «اوحاد قا خدارند یا قا ارت رطل » یا «وجتقۀ ضور خدارند» از این
وجتقو یاد رایکنناد ر در عت اان اساالری قاا وفااقیتی چاون «ر ادت» « ،ناا»،
«عینالیقین» ر «

الیقین» از آن سخن ریگویند.

«وشبو قو خدا» یا «رصل
«رصال» در اسالم شباه

رر اانی» در رسایحی

قاا رقاام « ناا ای اهلل» ر

دارد ،ارا «ماقو» در کاالم میما قاا رفهاوم ماقاو در

عت ان اسالری رتفارت اس  :در عت ان رسیحی ،ماقو قو رفنای رماد ر شاور ر
شفف ر اقتهاج اصم از رصال اس  ،کو گاه قا وغییت ر وظاهتات مسمانی همتاه
اس  ،ال آنکو در عت ان اسالری ،قو رفنای رصول سال

قو نهای

رتوبۀ سیت ر

سلوک اس  ،قدرن هیچگونو کوشش ر رجاهدوی در سیت رتاوب ر صت اً رحاض
عنای

خا

ضتت

 .میم در نقم گفتوهای غ الی در کتا

دیان ر رران

رارۀ رسیحی ماقو را رفادل کشف ر شهود در عت ان اسالری قوکارریقتد.
در ووصیف میم  ،آگاهی کیهانی -قوعنوان کارموتین رتوبۀ عت انی -ا سا
ماردانگی نسب

قو یات ازلی ر اقادی اسا  .آنچاو کاو میما وحا

عناوان

نشانوهای یات دینی دیسان یا آثار عملی وحاوالت رر ایِ رامادان وجاار
1. Religious Mysticism.
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دینی « دیسی » رینارد کو قا رقارات رورد اشارۀ عت ان اسالری کاو قاو اشاکال
اس

رتفدد ووصیفی قیان شده اقم یا

ر در روارد قسیاری شباه

دارد.

در عت ان نظتی ،لبْ ضور ردرک ر صورت کلی الوهیتی اس  ،کو ماارع
ممیع اسما الهی اس  .در ررانشناسی میم  ،رنطقۀ زیتآستانوای یا تا اشیوای
ذهنی صت اً اق اری قتای شناخ

رفارف راررایی ر رفنوی اس  ،کو هم وجاار

غیتاصیم اهتیمنی ر هم وجار

اصایم ر غیتاهتیمنای را در ذات خاود شاارم

ریگتدد.
میم ریگوید« :شاید سادهوتین وجتقۀ عت انی ا سا ِ ررفوتین رفنای ی
ول کیمانو یا اعدهای قاشد کو گوگاه عارف قادان دسا

راییاقاد .ر تای قاا

دس

یا تم ،یا ر تی لاووت

قو هم کارم قیق

هیجان تیاد قتریآرریم کو این

ریگوید" :چون آن راهب موان رارههای آن اعتقادنارو را وکتار ریکتد کو رن قو
رغفتت گناهان قارر دارم ،کتا
ا سا

رقد

را نوری مدید رشاهده کتدم ر قیدرناگ

کتدم کو گویی از نو رتولد شدم ر درِ قهش

را کارالً قو ساوی خاویش

گشوده یا تم ".از چنین رتوبوای سخن ریگوید»( .جیمز)14 :6858،

از طت ی دیگت ،قتخی از یلساو ان دینای رفماوالً وجتقاوهاای عت اانی را از
وجتقوهای دینی قوشمارآرردهاند ر آن را وجتقۀ ا سا

ر دت ر یگانگی قا کم

رومودات عالم ولقی ریکنند .در را ع ،آنان رفتقدند کو اگت رتفل وجتقو خدا یاا
رومودی وق طبیفی قاشد ،چنانچاو قاا آن ا ساا
وجتقۀ دینی اس

ر چنانچو ا سا

غیتیا

ر دت ر عدم غیتی

ر وماای کناد ،آن
ر عدم وغایت قاا کام

عالم را داشتو قاشد ،آن وجتقۀ عت انی اس  .قتخی دیگت از یلسو ان دین هات در
را وجتقۀ عت انی دانستواند ر عدهای دیگت از رحققان رفهوم وجتقۀ دینی را عاموت
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گت تواند ر از آن رر کو قیشتت وجتقوهای عت انی در سنن دینی اوفااق رایا تاد ر
طبیفتاً وفبیتی دینی رییاقد ،قو وماری وجار

عت انی وجتقۀ دینی گفتواند.

خالصو آنکو در ولقی یلسو ان دینی ،ایان در وجتقاو در را اع از یا

سان

قوشمارریآیند .قناقتاین ،خدارند وجتقاۀ عت اانی را از خاالل ومهیاد شاتایط در
اختیار ریگاارد ر انسان از این طتی اس

کو قو ار رفت

رییاقاد ر وجتقاو ر

اروباطی قا ار ریدا ریکند .وجتقۀ دینی زرانی اوفاق ریا تد کو رتفلا ارات وجتقاو
ی

ارت راهبی ر دینی قاشد ارا ر تی ریگوییم وجتقۀ عت انی رتفل ایان وجتقاو

رخصو

شت خاصی قو نام عت ا اس  ،کو شتایط ریژه قتای ا تاز ایان وجتقاو

الزم اس  .البتو ،در کتا

دین ر رران میم ایان صات قتداشاتو شاده اسا

ر

وجتقۀ عت انی روارد رتفددی را شارم ریشود.
قا همۀ این وفاسیت ،قو نظت ریرسد کو نمیووان عت ان را قوعناوان یا
قتای اثبات قت

قودن اعتقادات رفینی قوکارقبتیم ،چتاکو عت ان در هت وزه کاو

رارد شود قو آن رنگ ریدهد ر عت ان قتای این ارور ی
مایی اس

دلیام

استنباا اسا  .ایان در

کو عت انْ عت ان راهبی اس  .در رقاقمِ این عت اان عت اان اهتیمنای

هم داریم .ساختمان ررانشناسی هت در یکای اسا ؛ در هات در راورد عت اان از
اعماق دررنی آدری شفلو ریگیتد .ر هت چاو از اعمااق دررنای آدرای رایرساد
اینطور نیس

کو خدشوقتدار نباشد.

ریووا ن از وطبی این نتیجو را گت

کو وجار

دینی ر وجار

عت انی ،قاا

رمود اشکال ر صور گوناگونی کو در تهنگهاای رختلاف قاوخاودریگیتناد،
دارای گوهت ر هستۀ رشتتکی هستند ر کیماان ر عار اان مادای از اختال اات
ظاهتی همواره ر در سن

های اصیم ،سخنی را د ر رشاقو دارند .در قیقا ،
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این اختال ات همواره ناشی از الفاظ ر اختالف ررش آنها در وصاتیح ر وفاتیض
اس  .اگت وجتقوکنندگانِ هت در گتره (دینی ر عت انی) وجتقۀ خاود را از آن ارات
قو ردد رفاهیم وطبیقای ووصایف کنناد ،در

رورد وجتقو کو ربدأ آن خدارند اس
این صورت ،ریان نحوۀ کای

وجتقوکنندگان دینی کو قو لمتر دین وفل دارند

ر ادراک عت ا از خدارند شباه

کارالً آشکاری رمود خواهد داش .

قو نظت ریرسد وجتقۀ دینی رتاوبی دارد ر وجتقۀ عت انی در طول وجتقۀ دینای
ر در رتاوب عت انی آگاهی تار دارد ر وجتقۀ هت کدام رختص قاو هماان وجتقاو
ریقاشد ر از این یث ،هت در وجتقو قین ا ساا کننادگان آن وجتقاو رشاتتک
اس  .رس ،ریووان گف  :رسئلۀ ر دت ر وفادد وجاار
اس  :آیا وجار

عت انی ر وجار

دینی را فاً رتتادفاند ،هت چند رشک اند ر

وفارت آنها در قیان وفاسیت عت ا ر ا سا کنندگان وجار
این وجار

عت اانی ر دینای ایان
دینی اس  ،یاا اینکاو

از ریشو رتفارتاند؟

نتیجهگیری

در این نوشتار ،در قحث اصلی رامع قو چیستی دین از رنظت عت اان اساالری
(وجتقۀ عت انی) ر یلسوف دین (وجتقۀ دینی) رطتح شاد :یکای از آنهاا نظاتی
اس

کو سیّد یدر آرلی درقارۀ راهیا

ر چیساتی دیان دارد ر دیگاتی دیادگاه

ریلیام میم اس .
قحث ارل قو طورخالصو این اس  :سیّد یدر ،قوعنوان ی
دین را بّ ر عش قو رحبو
عباراوی هستیم« :رحب

یلسوف عاارف،

دیده اس ؛ در عت ان اسالری گااه شااهد چناین

ثمتۀ رفت

اس  ،قو این رفنا کو عش طبیفتاً قا رفت

عاش قو کماالت رفشوق قنیان رییاقد .قنیانِ عش قتاسا

رفت

اسا  .راس،
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هتکو رفت تش قیش ،رحبتش ا رنوت» در نگتش وو یدی عت ا ،آدرای چیا ی را
کو نمیشناسد ،نمیوواند درس
یا

قدارد ر قدرن عش نمیووان قو رفت ا

دسا

.
ر در قحث قفدی ،کو ریلیام میم آن را رطتح ریکناد ،از ووصایفات ری در

قا

ریشود کو وأکید ری ناو قات قُفاد ممفای ،قیترنای ر

عت ان چنین قتداش

واریخی قلکو قت قُفد تدی ،قاطنی ر شخصای اسا  .از ووصایفات ری در قاا
عت ان اینچنین قتداش

خاا

ریشود کو ری صت اً رتومو سا

وات نیسا .

ری عالره قت ریژگیهای وجتقی عاام کاو شاارم ساطوح رختلفای از ا اوال ر
رشاهدات ر رکاشفات رفنوی اس

کو انففالی قودن ر رویایی از ریژگیهاای آن

اس  ،شارم در ریژگی وحولآ تینی ر ر دتنگتی اس
وجار

ر در رارهای از راوارد،

عت انی عام را رورد استشاهاد اتار داده اسا  .در قترسای آرای ریلیاام

میم در قا

وجتقوهای عت انی ،گاه این وجار

ریشود کو هت نو
چنان دایتۀ این وجار

ال

آنچناان رسایع در نظات گت تاو

غیتعادی دینی وجتقۀ عت انی قوشمارریآید ر گااه نیا
رحدرد اس

کو ونها قتخی از وجار

عت اانی قا رر را

درقتریگیتد.

ارا صتف نظت از این روارد ،ر تی میم در رقاام مماعقنادی ر نتیجاوگیاتی
قتریآید ،وجتقوهای عت انی را قا ریژگیهایی رصف ریکند ،کو ا یانااً در رتوباۀ
عالی ر غایی این وجتقو یا
اس

ریشود .وفسیت میم از این االت ربنای قات ایان

کو ریشو ر کانون وجتقۀ دینی شخصی اس  .در قترسایهاای عت اانی کاو

میم ارائو داده ریقینیم کو قو راسطۀ وأکیدی کو قت االت انففالی عت اانی دارد،
قُفد ررانشناختی آن قت االت آگاهی یا ،قو عبارت د ی وت ،قت ااالت ناشای از
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وداخم سلسلو لمترهای آگاهی ربتنی اس .
در وزۀ اسالم ،در عین ال کو عت ا نسب

قو اقفاد رختلف وجتقۀ عت اانی

قیوومو نبودهاند ،قیشتت وفاریف قو آروزههای عت انِ عملی ،آدا

ر اصول عملی،

رتا م ر رقارات ر ا وال عت انی یا سیت ر سلوک عت انی ناظت اس .
قا رطالفۀ د ی کتا

انواع تجربه دینی آنچو اصم ریشود آن اس

کو میما

هیچگاه صد وحویم عت ان قو وجتقوهای عت انی را نداشتو اس  .قو عقیادۀ ری،
وجتقوگت قیق

آن را قاید قیراسطو ر رستقیم وجتقو کند ر نمیواوان آن را قاو

دیگتان انتقال داد یا عطا کتد .تد قاید گوش روسایقیایی داشاتو قاشاد واا ارزش
سمفونی را قفهمد .عارف ری همد کو اکثتی

را انسانهاا در ووا ا یاا راایتش

وجتقیاوش قو در کا ی دردناآشناییم .میم اهتمارش قت آن اسا

واا خاود را قاا

آنچو کو در عت ان اسالری آراده وطبیا دهاد ر از نظات رضامون اصالی ومااری
وجار

دینی عت انی عبارت اس

از :ا سا

طلب انساان نساب

قاو قت اتاری

اروباا را فی ر اوحاد خودقتوت ر اصیموتش قا خدارند یا ارت راال.
قا وومو قو وطبی صورتگت تو ریان این در یلسوف ،رت لۀ نهایی سیت عارف
در سلسلۀ ردارج ر رتاوب رر انی عبارت اس

از :اوحاد انسان (رن را فای) قاا

خدارند (ران رتفاالی) .قاو عبااروی ،در ایان رت لاو ،خودشناسای قاو یگاانگی
ریانجارد .قو عقیدۀ میم  ،خدارند قاید در ی

راقطۀ کیهانی رسیعوت (ی

راقطۀ

طولی) دخیم قاشد وا وومیوکنندۀ اطمیناان ،یقاین ر آراراش رطلا قشات قاشاد.
همچنین ،عت ا ر از مملو سیّد یدر -قت ربنای کیهانشناسی صو یانواش -عاترج
سال

در سلسلورتاوب رر انی ر چگونگی ر ع جب ظلماانی ر ناورانی را قاا

گار از رتاوب نفس ر لب ر ررح در عالم صغیت ،کو قا رتاوب عالم کبیت رنطبا
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اس  ،ارکانرایت ریدانند ر قت این قاررند کو از این طتی  ،رمو دررنی هت تد قا
ذات الهی راقطوای رستقیم ر قیراسطو دارد .قت اسا

این رریکتد ،گستتۀ وجتقۀ

دینی قسیار رسیع اس  ،کو هم ردیدههایی را شارم ریشود کو هیچ رفنای دینای
خاصی را درقتندارند ر هم آنهایی کو وقالفاده دینیاناد ر ،در نهایا  ،ایان در
رفهوم قا هم ولفی ریگتدند ،چنانکاو در ووصایف ایانگوناو ااالت اصاطالح
عت ان دینی را قتریگ یند ر رنظور از آن نوعی االت عت انی اس
وجار

دینی تار دارند ر راالوتین وجتقۀ دینی ولقی ریشود.

کو در کانون
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دین ،تجربه دینی و تجربه عرفانی از نگاه سیدحیدر آملی و ویلیام جیمز

کتابنامه
 استیس ،رالتتوتنس( .)3177دین ر نگتش نوین ،وتممۀ ا مد رضا ملیلی ،وهتان :کم .
 آرلی ،سید یدر( .)3113اسرارالشریعة و اطوارالطریقة و انوارالحقیقة ،رقدرو ر وصحیح رحمد
خواموی ،رؤسسۀ رطالفات ر وحقیقات تهنگی.
 رتتسون ،رایکم ر دیگتان( .)3171عقم ر اعتقاد دینی ،رتتممین نتا ی ر سلطانی ،وهتان:
طتح نو.
 ماللی ،علی ر دیگتان(« .)3111وحلیم تایند وجتقۀ عت انی؛ شیوهای در کشف قنرایۀ
وجتقوهای عار ان» ،ادیان ر عت ان ،ش.1
 میم  ،ریلیام( .)3111دین ر رران ،وتممۀ رهدی ائنی ،وهتان :قنگاه وتممو ر نشتکتا .
 اااااااااااا .)3113( ،ونو وجتقو دینی ،رتتمم سین کیانی ،وهتان :کم .
 سجادی ،ضیا الدین( .)3111رقدروای قت ربانی عت ان ر وصوف ،چ.31
 صاد ی ،هادی(« .)3171دین ر وجتقو» ،نقد ر نظت،

 ،1ش .1-1

 عطار نیشاقوری تیدالدین( .)3171واکتۀ االرلیا  ،وصحیح رحمد استفالری ،وهتان :زرار.
 نائی اشکوری ،رحمد( « .)3111لسفۀ عت ان در وتازری نقد (وحلیم رنقد کتا

عت ان ر

لسفو اثت رالتت استیس» ،لسفۀ دین ،دررۀ دهم ،ش.1

 کبیت ،یحیی( .)3111عت ان ر رفت

دسی ،رطبوعات دینی.

 گیسلت ،نوررن( .)3111لسفۀ دین ،وتممۀ میدرضا آی اللهی ،وهتان :کم .
 رجاهد ،ا مد( .)3171مجموعه آثار فارسی احمد غزالی ،وهتان :دانشگاه وهتان.
 رشهدی ،اکتم(« .)3111قترسی انتقادی دیدگاه ریلیام میم در قا

وجتقۀ دینی ر رقایسو

آن قا آرای عت ان اسالری».
-James, William(2008). "The Varieties of Religious Experience" Revisited
Curtis W. Hart; Journal of Religion and Health, Vol. 47, No. 4.

