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ماهیت و داللت تجربه دینی
تاريخ دريافت8331/3/81:

تاريخ تأييد8331/6/38 :

محمد فنایی اشکوری *

*

در باب تجربه دینی مباحث مهمی مطرح است ،اما مهمترین مباحث در ای ن
زمینه بر محور سه مسئله است :چیس ی تجرب ۀ دین ی ،ارزش معرف تش نات ی
تجربه دینی به طور عام و ارزش الهیاتی تجربه دین ی ب ه ط ور ت ادر در ای ن
پژوهش به ات صار این سه مسئله بررسی تواهد ش د و تا اون اه ار رب ی و
اسالمی به مسئله تجربۀ دینی و اقش م ااون ای ن پدی در در دو س نت یادش در
تاطراشان تواهد گردیدر جان کالم این است ک ه تجرب ۀ دین ی ب رای ص اح
تجربه ممکن است از ارزش معرف ی باالیی برتوردار باشد ،اما کساای ک ه فاد د
چنین تجربهای هس ند ،الزام منطقی به دبول دس اوردهای آن اداراد؛ گرچه چنین
تجربههایی میتوااند اقش تأییدی و الهامبخش ی داش ه باش ندر برت ی م أله ان
ربی تجربه دینی را گوهر دین پنداش ه و برتی دین را مب نی بر آن دااس هاا د،
اما در سنت اسالمی از تجربۀ دینی برای فهم عمیقت ر دی ن و ای ل ب ه درج ان
باالتری از ایمان سود جس هاادر

واژگان کلیدی :تجربه دینی ،الهیان عرفاای ،احساس ،عینیت ،بره ان تجرب ه
دینی ،دین ،وحیر
* استاد و عضو هیئت علمی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی .
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زمینهها و علل طرح بحث

یکی از مباح ث ج دی در الهی ان جدی د و فلس اه دی ن ،بح ث تجرب ه دین ی
( )religious experienceاستر این بح ث در روانشناس ی دی ن

( psychology of

 )religionایز مطرح استر گرچه تجربه دینی هموارر در س نته ای دین ی واد
میشدر و مورد توجه ایز بودر ،اما مباحث اظری در این بارر به شکلی که ام روزر
در رب مطرح است ،تازگی داردر جای این پرسش است که :زمینهه ا و عوام ل
طرح و اهمیت این بحث در رب چیست و چرا م ألهان اسالمی به این بحث به
شکل یادشدر اپردات هااد؟ طرح این بحث در دورر جدید معلول عواملی است که
به برتی از آاها اشارر میکنیمر
در مس یحیت س ه ا و الهی ان مط رح اس ت )7( :الهی ان عقل ی ی ا طبیع ی
( )natural theologyکه رویکردی عقالای به اع ق ادان دین ی اس تر ( )2الهی ان
تاریخی یا وحیاای

(theology

 )historical/revealedکه رویکردی اقلی و م نی ب ه

الهیان و باوره ای دین ی اس تر ( )3الهی ان عرف اای

(theology

 )mysticalک ه

رویکرد دلبی و باطنی به تدا و دیهر باورهای دینی استر
الهیان عقلی در مسیحیت هموارر با چالشهای جدی مواجه بودر است؛ زی را
بسیاری از م کلمان اولیه مسیحی و آبای کلیسا از همان اب دا م وجه گردیداد ک ه
اصول اع قادی مسیحی ،مااند گنار اخس ین

(Sin

 ، )Originalتثلی ث ( )Trinityو

تجسد ( )Incarnationدابل توجیه عقالای ایس ند؛ ازاینرو ،ب ر آن ش داد ک ه رار
عقل از رار ایمان جداستر اما در عین حال گروهی از م ألهان مسیحی با اس اادر
از فلساه ارسطویی و تحت تأثیر فلساه اسالمی کوشیداد از روش عقل ی ای ز در
توجیه اع قادان دینی اس اادر کنندر عدرای همچ ون توم اس آک وینی (-7221/5
7211م) ت الش کردا د الهی ان مس یحی را عقالا ی کنن د و ب رای ای ن ک ار از

سال دهم ،تابستان  ،7931شماره مسلسل 93

731

تجربه های اسالمی ،بهویژر از آثار ابن سینا اس اادر های فراواای برداد؛ زیرا ابن سینا
در اثبان پاررای از عقاید دینی همچون وجود تدا و تجرد ااس بسیار موفق بودر
استر اما م ألهان عقلگرای مسیحی ایز در اهایت به این مطل

مع رف شداد که

بسیاری از باورهای مسیحی از جمل ه تثلی ث را ک ه مس لزم تکث ر و تجس د در
الوهیت است ،امیتوان عقالای کردر
در دورر جدید این بحران شدیدتر شد و برتی فیلس وفان تجرب ه گ را ،ماان د
دیوید هیوم (7111-7177م) سعی کرداد در برهان ه ایی ک ه م کلم ان مس یحی
برای اثبان تدا ادامه کردر بوداد ،منادش ه کنن در هی وم بره ان اظ م را رد ک ردر
ایمااوئل کاات (7181-7121م) بر آن شد که از رار عقل اظری امیت وان درب ارر
تداواد داوری کرد و براهین سن ی که در این زمین ه ادام ه ش در اس ت 7،مع ب ر
ایس ندر الهیان عقلی مسیحی در مقابل این اقدها تاب ایاورد و اع بار آن از سوی
آمپریسم و راسیواالیسم جدید زیر سؤال رفتر بدین ترتی

 ،الهی ان عقل ی ب ه

بحراای جدی مب ال شد و امید چنداای اماا د ک ه از ای ن رار ب وان پایه ار داب ل
اع مادی برای دینداری و ایمان بنا کردر الب ه ،چنانکه اشارر کردیم ،ضعف عقالای
الهیان مسیحی پدیدر تازرای ابود ،بلکه از همان آ از ش کلگی ری ای ن الهی ان
آشکار بودر
الهیان وحیاای یا ت اریخی مس یحی ای ز راه ی هم وار در پ یش اداش تر از
زمان های پیشین ،وثادت ک
چنانکه در ک

ت اری فلس اه آم در اس ت ،فورفوری وس (385-232مر) ک ه از

 .1عمده این برهانهاا عااا
جهانشاات

مقدس مورد تردید واد ش در ب ودر ب رای اموا ه،

اناد ا :برهاانهاا هتا شااات

 )cosmological argumentو غایتشاات

،)ontological argument

.)teleological argument
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شاگردان افلوطین است ،اع قاد داشت م ون مقدسی که ما در د رن س وم م یالدی
داریم ،امیتوااند م ون اصیلی باشند که تود حضرن عیسی
م ردم ارائ ه ک ردراا در تحقیق ان جدی د درب ارر اااجی ل

و حواریون او به

(Studies

 )Biblicalو

مسیح شناسی ( ،)Christologyتردیدهایی جدی دربارر اصالت و وثادت این ک
ایجاد کردر استر ح ی عدرای چن ین گم ان کردا د ک ه معل وم ایس ت ش خ
حضرن عیسی

وادعیت داش ه باشد و امکان اینکه ای ن شخص یت افس ااه ای

بودر باشد ،وجود داردر 7یکی از محققان تاری مس یحیت در س میناری ص حبت
تود را با این جمله آ از کرد که« :تنها چیزی که در باب حضرن مسیح می ت وان
به طور داط گات این است که هیچ چیزی را امی توان ب ه ط ور د اط در ب اب
حضرن مسیح گات!»ر
بسیاری از محققان بر آنااد ک ه پ نک ک اب اول عه د ع ی ق ا ه از حض رن
موسی

 ،بلکه از مؤلاان مخ لف استر مطال

این ک

دربارر آفرینش منسجم

و هماهنگ ایست و آاچه به عنوان پیشهویی برتی ود ای در ای ن من اب آم در،
ظاهراً پس از ودو آن ودای اوش ه شدر استر پاررهایی از توران در دورر تبعید
بابلی ،یعنی هش صد سال بعد از حضرن موسی

به رش ه تحریر درآم دراا در

ااجیل یوحنا هم از آن او ایست و دستکم ایم درن بعد از وادعه تص لی

ف راهم

شدر استر وجود باورهای یر دابل توجیه عقلی ،ااهماهنهیها ،اسبتهای ااروا
به اابیا و ااسازگاری با یاف ههای علمی ،که ازا علم و دین را در رب ش علهور

 .1الا ه ا :دیدگاه اسالم نه د وجود مقدس حضر موس

و عیتا

و ناه د ناوو ک ا

مقدس تو ا و انجیل تردید هتت ،ول د عین حا تأکید م شود کاه ایان ک ا مقادس ا :تحریا
مصون ناودهاند.
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مقدس ،موج

ک

دیدگار اسالمی ایز ،ک
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استر تعارض برتی از یاف ههای علمی ب ا

روگرداای برتی از این ک

و به طور کلی از دین ش در از

مق دس یه ودی و مس یحی دچ ار تحری ف ش دراا در

ازاینرو ،برتی بر این باور شداد که ک

مقدس موجود ،عین کالم الهی ایست؛

بلکه بیان و تاسیر مؤمنان از تجربههای دینی و الهامهای اله ی اس تر ب ه هم ین
مصون از تط ا و اق

دلیل ،این ک

ایس ت؛ چراک ه آن ددیس ان ب ر اس اس

معرفت محدود و تطاپذیر تود و مطابق با داا ش زماا ه ت ود ،آن تجرب هه ا را
تاسیر کردراادر

7

ضعف الهیان طبیعی و تاریخی ،م ألهان مس یحی را م وج ه اهمی ت الهی ان
عرفاای کرد و ازاینرو ،بحث از حقیقت تجربه دینی و عرفاای و جس توج وی
ریشههای ایمان دینی در تجربه دینی در عصر جدید به طور جدی مطرح گردیدر
افزون بر آاچه گا یم ،امور دیهری هم در طرح بح ث تجرب ه دین ی در دورر
جدید اقش داش هاادر یکی از اموری که اهمیت بحث از تجربه دینی را ج دیت ر
می کرد ،لبه روش تجربه گرایی در رب بود که عامل اصلی آن ،موفقیت علومی
بود که روش تجربی داش ندر سیطرر روش علم تجربی و میل به همراهی با دافل ه
علم ،زمینهای شد تا برتی بر آن شواد که دین را هم باید به احوی تجربی کرد
ولو تجربه دروای تا مطلوب و معقول واد شودر توجه به تجرب ه دین ی ،تق دم
تحلیل مادی ی ا اص الت طبیع ت ( )naturalismدر تاس یر پدی در دی ن را میس ر
میساتتر

 .1برت ا :م ألهان متیح برا برون فت ا :معضل تعا ضا
بردهاند.

علم و دین ،ا :این ویکرد بهره
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مواجهه ب ا کث رن ادی ان

(pluralism

 )religiousو ب ه چ الش کش یدر ش دن

ااحصارگرایی ( )exclucivismمسیحیت ،ااهی زرای دیه ر در روآوردن ب ه تجرب ه
دین ی ب ه عن وان رار حل ی در ای ن زمین ه گردی در گ رایش ب ه ااس انمح وری
( )Humanismموج

شد تا در دین ایز به جای وحی الهی ،تجربه دینی ااس اای

محور درار گیرد و همین تجربه به عنوان گوهر دین تلق ی ش ودر ظه ور اهض ت
رماا یک و توجه به احساسان و عواطف در درن اوزدهم ایز موج

گردی د ک ه

گروهی به ارجا دین به احساسان و عواطف دروای تمایل پیدا کنن د و تجرب ه
دینی را کااون توجه درار دهندر
پیشینه بحث

گرچه بحث از تجربه دینی به شکل امروزین آن جدید و معلول عوام ل یادش در
است ،اما توجه به تجربههای باطنی و الهیان عرفاای در همه سنته ا ،از جمل ه
در سنت ربی پیشینهای دیرینه داردر ب ذرهای الهی ان اش رادی و عرف اای را در
رب میتوان در اادیشههای فیث ا ورس ،افالط ون و افل وطین یاف تر تعلیم ان
باطنی و معنوی ،بعدی جداییااپذیر از ادیان الهی ،از جمله یهودیت ،مسیحیت و
اسالم است که در اادیشه و سلوک پیش وایان ای ن ادی ان و در ک

مقدسش ان

حضور و ظهور داردر آثار این تعالیم را میتوان در شخصیت عارف ان و حکیم ان
مسیحی ،همچون آگوس ین حک یم ،دیوایس یوس آریوپاگوس ی ،برا ارد د دیس،
فرااسیس ددیس ،جولیان اورویچی ،مایس ر اکهارن ،رویسبروک ،ترزا اویالی ی و
یوحنا صلیبی مشاهدر کرد (برای آشنایی با عارفان مسیحی نک :آندرهیل)4831 :ر
ال

عارفان ،از جمله عارفان یادشدر ،اه ل زا دگی عرف اای و برت وردار از

تجربه عرفاای بوداد؛ اما برتی از اینان ،همچون اکه ارن ،اه ل تأم ل اظ ری در
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یاف ههای عرفاای ایز شمردر میشداد؛ چنانکه در سنت اسالمی کس اای همچ ون
زالی ،عینالقضان ،ابنعربی و اتباعش ،افزون بر برتورداری از تجربه عرف اای،
به تأمل اظری در این باب ایز عالدهمند بودادر الهیان عرف اای ،حاص ل تأم ل در
یاف ههای عرفاستر بسا اهل تأمل اظری در الهیان عرفاای که تود دارای تجرب ه
عرفاای ایس ندر امروزر ا ل

فیلسوفاای که تود اهل عرف ان ایس ند ،دلمش ول

تأمل اظری دربارر عرفان و تجربههای باطنیاادر همچنین هس ند کساای که اساساً
اع قادی به اصالت و عینیت اینگواه تجربهها اداراد ،اما در این زمینه به تحقیق و
مش ولاادر
باری ،چنانکه پیش از این گا یم ،در دورر جدید بحث تجربه دین ی ب ه ط ور
جدی از سوی م اکراای مطرح گردیدر شاید کلیدی ترین فرد در طرح این بحث،
کشیش و الهیدان آلماای ،شالیر ماتر (7111-7131م) استر او با تأثر از کاا ت
در اقد عقل اظری ،با طرح تجربه دین ی ب ه احی ای ای ن س نت ب ا تاس یری ا و
پرداتت و با ارائه الهی ان یرعقل ی کوش ید از مش کالن الهی ان عقل ی ف رار،
تعارض علم و دین را حل و کثرن ادیان را توجیه کندر بدین جهت ،شالیر ماتر
را «پدر الهیان تجربی» میدااندر وی میگات اساس دین ،احساس وابس هی ب ه
حقیقت مطلق است و اع قادان ،الهیان و اتالق ،برساتت ه ا و بازس ازی ه ای
بعدی ما هس ند که در گوهر دین دتال ی ادارادر م افیزی ک و ات الق مس قل از
دین هس ند و در مقایسه با گوهر دین ،اموری فرعی به شمار میآیندر اساس دین،
همان احساس وابس هی به حقیقت مطلق است که در دل

ااس انهاس ت (

See:

)Schleiermacher: 1958.ر
ویلیام جیمز (7112-7178م) روانشناس و فیلسوف پراگماتیست آمریک ایی،
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در تاری این بحث یک اقطه عطف استر او ایز گوهر ایمان و دی ن را احس اس
دینی دااس ه ،الهیان و اتالدیان را سات هی و فرعی و ت ار از گ وهر اص لی
دین به شمار میآوردر به اع قاد وی ،تجربه دینی منش أ و مبن ای باوره ای دین ی
استر عقاید و باورهای دینی در فرهنگه ای گوا اگون م ا اوناا د ،ام ا وج ه

مش رک ادیان را باید در تجربه دینی جستوجو کردر ک اب بلن د آوازر او ،اا وا
تجربه دینی که در سال  7182مر من شر شد ،از تأثیرگذارترین آثار در ای ن زمین ه
بودر استر بیش از یک درن است که این اثر کااون توجه فیلسوفان ،دینشناس ان
و روانشناسان دین استر اینان گرچه با رویکردها و مواض گوا اگون وارد ای ن
بحث شدر ااد ،اما همه به احوی از ویلیام جیمز م أثرادر اهمیت جیم ز بیش ر در
مطالعه علمی پدیدارشناسااه و تحلیل مس ند روانش نات ی و فلس ای از اس ناد و
گزارشهای صاحبان تجربه است (نک :آذربایجانی)4831 :ر
در پی اینها ،جم زیادی از م اکران و م ألهان ،تجربه دین ی و عرف اای را ک ااون
کاوشهای تود درار داداد؛ از جمله آاها میتوان از افراد زیر اام ب رد :رودل ف ات و
(7131-7111م)  ،م ارتین ب وبر (7115-7111م) ،وال ر س یس (7111-7111م)،
س وئینبرن (7131م) ،ویلی ام آلس ون (2881-7127مر) ،اس یون ک ز (7111م،)-
پراودفون (7131م ،)-جان هیک (2872م) ،ویلیام وین رایت ،ک روالین دی ویس و
رابرن فورمنر رویکردهای گوااگون (معرفتشنات ی ،الهی اتی و روانش نات ی) در
این بحث پدید آمد و گرایش های مخ لای شکل گرفت :از دول به عینی ت و اع ب ار
تجربه دینی ،تا دول ب ه موهوم بودن و حاصل اوعی ااهنجاری رواای بودن؛ از اع قاد
به یکساای گوهر همه تجربه ها ،تا اع قاد به تنو و اس بیت آاه ا؛ از تاس یر اله ی و
دینی و مؤید باورهای دینی دااس ن آاها ،تا تعبیر مادی محض از آاها داش نر
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معنا و چیستی تجربه دینی

تجربه ،مواجهه آگاهااه و مس قیم با چیزی استر تجرب ه ادس ام گوا اگوای دارد؛
مااند تجربههای حسی ،اتالدی ،زیباییشنات ی ،دینی و عرف اایر تجرب ه حس ی،
مواجهه با موجودان محسوس عالم طبیعت از رار حواس پنجهااه بیروای اس تر
تجربه اتالدی ،یافت ایک و بد افعال ،احساس تکلیف و مااند آن اس تر تجرب ه
زیباییشنات ی ،احساس زیبایی امور است که همرار با لذن بردن از آن میباشدر
معنای عام تجربه دینی شامل هر او تجربه مرتبط با زا دگی دین ی (ح االن
معنوی مؤمنان عادی ،تجربههای عارفان ،و وحی اابیا و الهام اولیا) استر معنا ی ا
کاربرد تاد تجربه دینی ،تجربه آگاهی از تدا ،مواجهه با امر م عالی یا تجلیان
آن استر گاهی بین تجربه دینی و عرفاای تاکیک میکنن در تجرب ه دین ی ام ری
عامتر است؛ اما تجربه عرفاای را تجربه وحدن میداان در در ای ن تلق ی ،ع ارف
کسی است که یهااهی هس ی را در شهود مس قیم تجربه میکندر
تجربی دینی ،وادعه یا حال ی است آگاهااه که شخ
این تجربه ،دستکم از دیدگار شخ

از سر میگذراادر م علق

تجربهگ ر ،ام ر ددس ی اس ت و ازای نرو

تجربه دینی ،اوعی مواجهه با تداواد یا جلورهای اوستر این تجرب ه ،ه م بع د
احساسی و عاطای دارد و هم بعد ادراکی و شنات یر میتوان گات احساسی ک ه
در این تجربه برااهیخ ه میشود ،حاصل شناتت ی ا مواجه ه آگاهاا ه ب ا م عل ق
تجربه استر آگ اهی دلب ی ،هم رار ب ا عواط ف و احساس ان اس ت؛ چن انک ه
احساسان و عواطف ایز همرار با اوعی آگاهی استر این آگ اهی ،ب ا اطمین ان و
آرامش همرار است و او آن رسیدن به مرتبهای است که عرفای اسالمی از آن به
«حق الیقین» تعبیر میکنندر ازاینرو ،تجربه دینی ،هم آثار معرف ی و شنات ی دارد
و منشأ اع قاد و باور یا مؤید باورهای دینی پیشین میشود ،و هم آث ار روح ی و
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رواای و احوالی همچون توف ،رجا ،بهجت و سرور ،تشو  ،تس لیم و تعب د را
در پی داردر
مقدمان تحقق این تجربه ممکن است ات یاری بودر ،شخ

در آم ادرس ازی

( )preprationتود برای تجربه میتوااد اقش داش ه باش د ،ام ا اص ل ود و آن
یرارادی و پیشبینیااپذیر استر دربارر چیس ی تجرب ه دین ی ای ز آرا مخ ل ف
است:
( )7به اظر برتی ،تجربه دین ی از س ن ت وهم (( )Hallucinationتط ای در
حس و ادراک) و هذیان (( )delusionتطای در فکر) و اشاای از روانگسس هی
( )schizophreniaیا روانپریشی ( )psychosisاستر
( )2از اظ ر گروه ی ،تجرب ه دین ی از س ن احساس ان و عواط ف
( )feeling/affectionاس ت ،ا ه از س ن ام ور عقل ی ی ا معرف

ی

()intellectual/cognitiveر این اظر از شالیر ماتر و برتی از عبارنه ای ویلی ام
جیمز اس اادر میشودر
( )3از دیدگار ویلیام آلس ون ،تجربه دینی اوعی ادراک شبهحسی (

Perceptiln

 )likeاستر اینگواه تجربه همچون تجربه حسی س ه رک ن دارد :فاع ل م درک،
م علق ادراک و فعل درک

(1991

)Alston:ر تااونهایی بین تجربه دینی و تجرب ه

حسی هست که تجربه دینی را شبهحسی میکند ،اه حسی؛ مااند اینکه این تجربه
برتالف تجربه حسی عمومیت ادارد و تکرارپذیر ایستر
( )1پراودفون بر آن است که تجربه دینی از او تجربه حس ی ایس ت؛ بلک ه
تجربهای است که به زعم تجربهکنندر ،اشاندهن در ا وعی تبی ین م افوق طبیع ی
استر به عبارن دیهر ،هر تجربهای که از اظر تجربهگر دابل تبیین طبیعی ایست،
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تجربه دینی است (نک :پراودفوت)4811 :ر
( )5از اظر گروهی مااند اس یون ک ز ،تجربه دینی م أثر از ههنی ت پیش ین
شخ

اس تر باوره ا ش هودها را م یآفرینن د و تجرب هه ای دین ی معل ول

سات ار فکری و فرهنهی فرد هس ند و در ا یجه ام یتواان د واد ام ا باش ند

(.)Steven Katz, 1978: pp. 22-74
( )1تجربه دینی یا دستکم مرات

باالی آن ،از س ن عل م حض وری اس ت؛

ازاینرو معرفتزا ،بیواسطه ،شخصی و شکااپذیر استر
به اظر میرسد هر یک از این آرا ،وجه و بعدی از تجربه دینی یا شبهدین ی و
اوعی از آن را توصیف میکنند ،اما هیچیک بهتنه ایی ب رای بی ان تم ام حقیق ت
تجربه دینی کافی ایس ندر آاچه با عنوان تجربه دینی شنات ه میشود ،یک حقیقت
ایستر گاهی توهم و هذیان ایز برای ااسان روی م یده د ،ام ا تجرب ه دین ی را
امیتوان به این ااهنجاریها تقلیل دادر سات ار و آثار تجربه دینی م ااون با ای ن
امور استر تجربه دینی از جهاتی شبیه ادراک حسی است ،اما ماهوم ش بهحس ی
ایز ماهوم گویایی ایست ،مهر اینکه ااظر به حس دروای باشدر
هر علم حضوری ،تجربه دینی و عرفاای ایست؛ مااند تودآگاهی ،و هر تجربه
دینی هم معلوم ایست از سن علم حضوری باشد (برتی تجربههای دینی ممکن
است از سن یافته ای حس ی ،ش بهحس ی ی ا تی الی باش ند)؛ الب ه برت ی از
تجربههای دینی و عرفاای از سن علم حض وری هس ند؛ ماان د آاچ ه عرف ا در
شهود حقالیقینی تجربه میکنندر
برتی تجربهها وادعاً تاس یریاا د؛ ماان د تاس یر دین ی از پ اررای روی دادها،
همچون تحقق تواس ه ااسان پس از دعا ،اذر یا اع قاد ب ه ت أثیر ص دده در ح ل
مشکالن و رف تطر ،ام حان تلقی کردن برتی ح واد ،،دی دن لط ف ت دا در
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برتی ودای  ،و مجازان گنار دااس ن بعضی از رویدادها؛ اما همه تجربههای دینی
چنین ایس ندر برتی تجربهها تاسیری ایس ند ،بلکه دینی محضااد؛ ماان د تجرب ه
مس قیم تدا و امور مقدسر این او تجربهها را همه تجربه دینی میداان د؛ ح ی
منکران دین ،اما تجربههای تاسیری را فقط م دینان ،دین ی تلق ی م یکنن در بای د
توجه داشت که تعبیر و تاسیر دینی از تجربهای داش ن ،با عدم اصالت و عینی ت
تجربه مالزم ایستر آاچه را به ادراک حسی اسبت میده یم ،بس یاری از اود ان
«تعبیر» است؛ اما تعبیر میتوااد درست و واد اما باشدر
برتی تجربهها محصول باورهای پیشین هس ند ،ام ا هم ه تجرب هه ا چن ین
ایس ندر از این جهت ،تجربهها همچون رؤیا هس ند که مصادیق ص ادق و ک اهب
دارادر برتی تجربهها با باورهای پیشین تجربهگر مخالفااد؛ بنابراین ،امیتواان د
بازتاب آن باورها باشندر صاحبان تجربههای دینی در بسیاری از اودان از فرهنگ
و باورهای رایک فاصله میگیراد و تاسیری م ااون ب ا تاس یر رای ک و ال

از

برتی آموزرهای دینی ارائه میدهندر تأویل عرفاای از م ون دینی در چنین فضایی
روی میدهدر
در اینکه ههنیت تجربهگر و پیشفرضهای او اثرگذاراد ،اباید تردید کرد؛ ام ا
تأثیر پیشفرضها میتوااد در تعبیر باشد ،اه در تجربه؛ چنانکه در تجربه حس ی
ایز چنین استر تااون در گزارشهای تجربهها را میتوان ب ه تا اون در تعبی ر
ارجا داد ،اه تااون در تود تجربهر
تجربه دینی از تنو و درجان بسیار برتوردار استر ه م مص ادیق گوا اگون
و ه م مرات

مخ ل ف از حی ث ش دن و ض عف و درج ان ت أثیر دارد

()Davis, 1989: Chapter 2ر تجربه دینی به اع باران مخ لف ادسام مخ لف دارد؛
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مااند تقسیم تجربه به آفادی و اااسی ،بیواس طه و باواس طه ،ص وری و معن وی،
مینوی و عرفاای ،رحماای و شیطاای ،و معرف ی و سلوکی ،که شرح آن را از مناب
ماصل باید جستوجو کردر
متعلق و رهاورد تجربه دینی

معموالً تجربه دینی را آگاهی بیواسطه از امر ددسی و روحاای میداان در از اظ ر
الهیون ،او تجربه دینی ،مواجهه مس قیم با تداواد استر ای ن مواجه ه ب ا هان
تداواد ایست؛ چراکه هان بیکران او فوق شهود شاهدان است؛ بلکه شهود ح ق
هموارر شهود تجلیای از تجلیان تداواد است :تجلی هاتی ،اسمائی ی ا افع الیر
برتی در تاسیر شهود عرفاای از ت دای ادی ان س خن ام یگوین د ،بلک ه آن را
مواجهه با امر مطلق تاسیر میکنند که آن ایز تقریرهای گوااگوای داردر در برتی
تجربهها ،از تجلی تلقی تدا و حضور و ت أثیر مس قیم او در برت ی روی دادها
سخن میگویند؛ مااند معجزان اابیا ،کرامان اولیا ،اس جابت دعا و ود و برت ی
رویدادهای تارقالعادر ،همچون شاا یاف ن بیمار ،دف تطر یا ا زول ب الر برت ی
تجربههای دینی ،رویدادها و تحوالن روح ی و رواا ی اس ت ک ه احساس ان و
احوال دروای تاد ،همچون ایمان ،عشق ،تشیت ،رضایت ،امید ،بهجت ،اشاط
و هیبت را ایجاد یا تقویت میکنندر
برتی ادعا میکنند که در تجربههای باطنی تود ،آگاهی از ی

یاف ه و ب ر

اساس آن پیشهوییهایی میکنندر بعضی مدعی میشواد که در تجربههای عرفاای
به علوم و معارف گوااگوای دست یاف هاادر مولوی در ابیاتی مدعی م یش ود ک ه
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عارف از همه علوم آگار میشودر 7سهروردی مدعی است که معارف ک اب حکمة
اإلشراق را از دمندر ددسی دریافت کردر استر 2ابنعربی مدعی است ک ه ک اب
فصود الحکم تود را در رؤیای صاددهای از حضرن رس ول

گرف ه اس ت

(ابنعربی4111 ،ق ،مقدمه کتاب)11 :ر سید حیدر آملی در تاسیر المحیط األعظ م آن
را افاضه از طرف رحمن میداادر مالصدرا از بسیاری از مطال

حکم ش با تعبیر

الهام عرشی یاد میکند و باالترر حافظ میگوید:
بلبل از فيض گل آموخت سخن ورنه نبود

اين همـــه قول و غزل تعبيـه در منقارش

مسئله آگاهی محض

برتی مدعی هس ند برترین او آگاهی عرفاای ،آگ اهی مح ض ب دون مح وا و
م علق ( )Consciousness without content/objectاستر این حال ت آگ اهی ته ی
است؛ آگاهی هست ،اما آگاهی از چیزی ایستر وال ر س یس و اینیان س مارن از

این حالت سخن گا هاادر رابرن فورمن ک ابی ب ا عن وان مس ئله آگ اهی مح ض
اهاش ه است که در آن از این او آگاهی سخن میگویدر
برتی ،حالت فنای عرفاای را رسیدن به آگاهی محض بدون م علق دااس هااد:
«براساس اظر ابنعربی و اکهارن ،فنا عب ارن اس ت از مح و هم ه آگ اهیه ا و
تصوران ههنی و تخیالن ررر ر محو کامل تودآگاهی در جایی که فق ط وح دن

.1

چون که سد پیش و سد پس نمااااند

شد گدا:ه چشام و لوح غی تااواند

چون نظر پس کرد تا بدو وجاااااود

ماجاارا و آغا :هت اا

و نمااااود

پس  :پس ماا بیاد او تا اصل اصال

پیش مااااا بیاد عیان تا و :فصال

« .2انه قد فا الم قدمین والم أترین ،ما یتر اهلل عل لتان ماه و قد القاه الاافث القدس ف

وع

ف یوم عجی دفعة و إن کان ک اب ه ما اتفقت اال ف اشهر لموانع األسفا » سهرو د .)212 2 ،1731 ،
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محض به عنوان آگاهی مطلق بادی میمااد ،دبل از اینکه به هه ن و ع ین تقس یم
شود» (کاکائی)883 :4834 ،ر
این درست است که در حال فنا همه تصوران و تخ یالن و عل وم حص ولی
محو میشواد و ح ی توجه به تود ایز در آن حال من ای است ،اما آیا تودآگاهی
حضوری هم محو میشود؟ آیا اساساً هیچ او آگاهیای بدون اتکا به تودآگاهی
ممکن است؟ این محل تأمل استر به اظر میرسد فنا ا هتنه ا مح و تودآگ اهی
ایست ،بلکه او تودآگاهی است؛ اما این ت ود ج دا از ت دا ایس ت و هوی ت
مس قل اداردر «من» در این حال در برابر تدا ایست ،بلکه جلور اوست و حال او
مصداق «من عرف ااسه عرف ربه» اس تر آگ اهی فن ایی ،آگ اهی ب دون م عل ق
ایست ،بلکه برترین م علق را داردر فنا رسیدن به کمال ااقطا است« :اله ی ه
لی کمال االاقطا الیک»ر فنا «ااقطا » محض ایست ،بلکه «ااقط ا الی ک» اس ت؛
گسس ن از یر است برای پیوس ن به حق ،اه گسس ن محضر در بع د گرایش ی،
دط دلبس هی از یر تدا و در بعد شنات ی دط توجه اس قاللی به ماسواست؛ به
دلیل شدن دلبس هی و شدن توجه به تدا و نا و اطالق م عل ق آنر آگ اهی از
امور اضافی ( )intentionalبودر ،محال است بدون م علق باشدر
اعتبار معرفتی تجربه دینی

مراد از اع بار ،معرفتبخشی ،واد امایی ،صدق و موجه بودن است که گ ار از آن
به عینیت ( )objectivityتعبیر میکنندر ویلیام جیمز میگوید تجربه عرف اای ب رای
شخ

تجربهگر عینی و مع بر است ،اما برای دیهران چنین ایس تر ای ن س خن

جیمز بیوجه ایست؛ به این معنا که شخصی که ت ود چن ین تجرب های دارد ،ب ه
دلیل یافت بیواسطهاش ،در حقاایت و واد امایی این تجربه تردیدی ادارد ،ولی
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کسی که تود چنین تجربهای ادارد ،ممکن است دلیل کافی بر دبول و واد امایی
آن اداش ه باشدر اما ریچارد گیل این تاکیک را رد میکن د؛ ب ر ای ن اس اس ک ه
عینیت یا واد امایی ،امری اسبی ایست تا در افراد م ااون باشدر 7این ادراک اگر
واد را اشان میدهد و مع بر است ،باید برای همه مع بر باشد و اگر واد را اشان
امیدهد ،برای هیچکس اباید مع بر باشد؛ واد امایی یا یرواد اماییِ یک تجربه،
تاب وضعیت رواای افراد ایستر
دایالن به اع بار تجربه دینی ،وجوهی را در تأیید یا اثب ان معرف تبخش ی آن
طرح کردراادر یکی از وجور اع بار تجربه دینی ،ادعای بداهت استر در این اهار،
تجربه دینی اوعی ادراک بیواسطه و حضوری است که وضوح و واد ام اییاش
هاتی و بدیهی است و به دلیل و مؤید ایازی ادارد؛ اما از آاجا که چنین تجرب های
همهاای ایست ،ادعای بداهت بدون مشکل اخواهد بودر
وجه دیهر ،اثبان اع بار تجربه دینی بر پایه تشبیه تجربه دینی به تجربه حسی
استر صورن این اس دالل چنین است:
( )7تجربه دینی همااند تجربه حسی استر
( )2تجربه حسی معرفتبخش استر
پس تجربه دینی معرفتبخش استر

2

مشکل یا دستکم ابهام این اس دالل در ص رای آن استر من قدان م یگوین د
1.Richard Gail, The Nature and Existence of God, Chapter, 8.
;2.Religious experiences are analogous to sense experiences
Sence
experiences are cognitive; therefore, Religious experiences are cognitive.
)(Gale, 1991: 288

.
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با وجود تااون های بس یار می ان تجرب ه حس ی و تجرب ه دین ی ،ای ن اس دالل
مخدوش استر تجربه حسی تکرارپذیر است ،اما تجربه دینی تکرارپذیر ایس تر
تجربه حسی همهاای است ،اما تجربه دینی همهاای ایستر ادراک حسی واض ح
است ،اما تجربه دینی مبهم ،مجمل و رازآلود است؛ به همین دلیل ،تجرب ه دین ی
تاسیرپذیرتر از تجربه حسی است؛ زیرا بر مبنای ساتتگرایی ،شاکله ماهومی و
زباای هرکس در شکلگیری تجربه دینی او مؤثر استر
برتی برای تأیید امکان و اع بار تجربه دینی ،به تواتر و توافق توسل جس هاادر
از یک سو ،گزارشهای دال بر ودو تجربه دینی چنان فراوان است که تردی دی
در ودو آن بادی ام یماا د و از س وی دیه ر ،تش ابه ای ن تجرب هه ا و تواف ق
تجربهگران از فرهنگها و ادیان مخ لف در شکل و مح وای آن به حدی است که
موج

اطمینان به حقاایت آن میشود و اح مال توهمی بودن و بطالن آن من ا ی

میگرددر
رار دیهر در تأیید اع بار تجربه دینی ،تمسک به شواهد شرعی استر از م ون
مقدس ،مثالً از آیان درآن و روایان بسیاری میتوان شواهدی بر ودو و اع ب ار
تجربه دینی به دست آوردر م ون دینی از بصیرن و معرف ی سخن میگوین د ک ه
مخصود اهل ایمان است و از طریق تقوا ،طهارن ،مجاهدر ،اتالد و بن دگی
به دست میآیدر
رار دیهر در تأیید اع بار تجربه دینی ،مالحظه آث ار مثب ت روح ی و اتالد ی
است که معموالً پس از ودو اینگواه تجربهها برای تجربهگر حاص ل م یش ودر
طبیعی است معقولتر آن است که تح والن مثب ت روح ی و اتالد ی را ا یج ه
مشاهدر واد و رسیدن به حقیقت بداایم تا حاصل ت وهم و ااهنج اری رواا ی و
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ات الل در دوای ادراکیر

رارهای یادشدر ،امکان تجربه دینی و اع بار آن را ب ه ط ور ف یالجمل ه تأیی د
میکنند؛ اما اع بار این یا آن مصداق تاد از تجربه دینی را امیتوان از این طرق
اثبان کردر همچنین ،گرچه از این رارها ممکن است اع م اد و اطمین اای درب ارر
اع بار تجربه دینی حاصل کرد ،امیتوان به این ط رق ب ه عن وان ب راهین منطق ی
الزامآور اهریستر
تجربه دینی از حیث ارزش معرف ی مرات

گوااگون دارد؛ از تجربههای عادی

تا تجربه وحیاایر وحی و الهام حجیت داطعااه دارا د ،ام ا تجرب هه ای دین ی و
عرفاای ایازمند معیارادر
معیار حدادلی برای اع بار تجربه دینی ،عدم مخالات با عقل و شر استر اگر
گزارشی ا ز تجربه دینی با یافت بیّن یا مبیّن عقلی و ش رعی ااس ازگار باش د ،آن
تجربه یا توصیف و تاسیری که از آن شدر است ،اامع بر و یردابلاس ناد اس تر
اینها معیارهای سلبی هس ند که با آاها میتوان ا امع بر ب ودن تجرب های را تعی ین
کرد ،اما در جنبه اثباتی کارآیی چنداای اداراد؛ یعنی از عدم مخالات مح وای یک
تجربه با عقل و شر  ،امیتوان اصالت و حقاایت آن را ا یجه گرفتر معیار دیهر،
عرضه تجربه به اس اد معنوی استر در این مورد ایز بای د گا ت ک ه اگ ر اس اد
معصوم اباشد ،داوری او ،هرچند اطمینانآور باشد ،الزامی و یقینآور اخواهد بودر
معیار دیهر ،بروز احوال و آثار مثبت روحی و اتالدی اس تر موافق ت ب ا دیه ر
تجربههایی که مقبول جامعه دینی است ،معیار دیهر اع بار تجرب ه دین ی اس ت و
باالترر ،یکی از رارهای تشخی

اصالت و اع بار تجرب ه دین ی و تاکی ک آن از

توهم ااشی از ات الل روحی و رواای ،توجه ب ه عوام ل و زمین هه ای ود و آن
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استر حاالتی که در پی اس اادر از مواد روااه ردان ،ماان د الک ل ،م واد افی وای،
کوک ائین ،مح رکه ای اعص اب ،و داروه ای ت وهمزا ،همچ ون ال اس دی،
ماریجوااا ،حشیش و توتون به وجود میآید ،دابل اع ماد ایس ندر ای ن عوام ل و
همینطور ریاضتهای شاق ،در حواس و مشاعر آدمی ات الل ایجاد م یکنن د و
موج

بروز توهم و هذیان میشواد؛ در حالی ک ه تجرب ه اص یل دین ی حاص ل

طهارن و تهذی
ایز حداکثر موج

ااس ،بندگی تدا و لطف الهی استر موافقت با ای ن معیاره ا
اع ماد و اطمینان عقالیی استر

دو نکته

( )7تجربه معصوم برای تود او و گزارشش برای مؤمن ان مع ق د حج ت اس تر
همچنین ،تجربه یرمعصومی که از سوی معصوم ب ه تأیی د رس یدر باش د ،ب رای
تجربهگر و دیهر مؤمنان حجت است؛ مااند تجربه حا ثة بن یماا ه ک ه از تأیی د
حضرن رسول

برتوردار گردیدر این موارد موضو بحث ما در تجربه دینی

ایست؛ موضو بحث ،تجربه دینی ااسانهای یرمعصوم استر
( )2گار تجربه دینی برای شخ

تجربهگر از چنان وضوحی برت وردار اس ت و

با چنان یقینی همرار است که برای اع بار و حجی ش به دلیل و معیار ایازی اداردر
بحث از دلیل و معیار اع بار و حجی ت در ج ایی اس ت ک ه چن ین یقین ی ب رای
تجربهگر حاصل ایست و همچنین برای کساای است ک ه ممک ن اس ت ت ود از
چنین تجربهای برتوردار اباشند ،اما میتواهند از ارزش معرف ی تجربه دیه ران
آگار شوادر
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تجربه دینی و توجیه باورهای دینی

این بحث ایز ارتباط ازدیکی با بحث اع بار و معرفتبخش ی تجرب ه دین ی داردر
چنانکه گا یم ،تجربه دینی تنها بعد عاطای و احساسی ادارد؛ بلکه بع د ع اطای
آن تاب بعد شنات ی آن استر در تجربه دینی ،شخ

 ،طبق مدّعا با حقایق باطنی

و یبی همچون تداواد ،فرش هان ،عوالم یرمادی ،حیان پس از مرگ ،و بهشت
و جهنم مواجه میشودر آیا برای اثبان این امور میتوان ب ه تجرب ه دین ی اس ناد
کرد؟ آیا تجربه دینی میتوااد پش وااه باورهای دینیِ یادش در باش د؟ آی ا تجرب ه
دینی میتوااد دلیلی بر حقاایت دین تاص ی را ف راهم کن د؟ اهمی ت الهی اتی و
کالمی بحث از تجربه دینی از این جهت استر از این بحث م یت وان ب ا عن وان
ارزش اس نادی یا داللی تجربه دین ی ()evidential force of religious experience
ایز یاد کردر
طبعاً در این مقاله امیتوان به همه پرسشهای یادش در پاس

داد؛ ام ا ب رای

امواه ،به طور گذرا به اساسیترین پرس ش در ای ن زمین ه و مح ور ب اور دین ی
میپردازیم و آن این است که :آیا تجربه دینی میتواا د دلیل ی ب ر اثب ان وج ود
تداواد فراهم کند؟ این مسئله ،یکی از مباحث مطرح در الهی ان و فلس اه دی ن
معاصر استر در رویکرد تجربی معاصر به الهیان ،با عنوان «برهان تجربه دین ی»
(argument

 )religious-experienceاز تجربه دینی به عنوان دلیلی بر اثبان وج ود

تداواد اس اادر میشود که تقریرهای مخ لای داردر
شکی ایست که تجربه دینی واد میشود و در تجربه دینی ،تجربهگر ت دا را
شهود میکندر این شهود که به احو حضوری است ،تنها برای شخ

تجرب هگ ر

در حال تجربه حاصل استر مدعا این است که اس ناد ب ه ای ن تجرب ه م یتواا د
مبنای اس داللی بر وجود تدا باشد و وجود تدا را به احو حص ولی و همه اای
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اثبان کندر به عبارن دیهر ،مدعا این است ک ه تجرب ه دین ی ش اهد و ت وجیهی
معرفتشنات ی

(justification

 )evidence/epistemicبر اع قاد به وجود تداس تر

یک تقریر اس دالل بدین صورن است:
( )7تجربه دینیِ مواجهه و شهود تداواد ،واد میشودر
( )2تجربه دینی شاهدی کافی بر وجود م علق و مح وای آن استر
پس تدا که مشهود صاحبان تجربه است ،موجود استر

7

به عبارن دیهر:
( )7در تجربه دینی تدا مشهود استر
( )2هرچه در تجربه دینی مشهود باشد ،موجود استر
پس تدا موجود استر
م ألهان جدید میکوشند کبرای این اس دالل را ،که معرفتزایی و اع بار تجربه
دینی است ،از رارهای مخ لف اثبان کنندر یک ی از مع روفت رین راره ا ،تش ابه
تجربه دینی با تجربه حسی است که بحث آن گذشتر رار دیهر توسل ب ه اص ل
سادرباوری

(of credulity

 )Princeipleسوئینبرن است که مااد آن ،این اس ت ک ه

آاچه به اظر ااسان میرسد که وجود دارد ،اصل این است که وادع اً وج ود دارد،
مهر اینکه تالف ش اثب ان ش ود و تجرب ه دین ی از مص ادیق ای ن اص ل اس ت
()Swinburne, 2004: p. 293ر

;1. a. Religius experiences occure
b. Religious experiences constitute evidence for the existence of their
apparent object, God and the like; therefore, c. There is evidence that God
)and the like exist. (Gale, 1991: 287
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نقد تجربه دینی و استدالل بر وجود خدا

توسل به تجربه دینی به عنوان راهی به سوی معرفت ،گوهر دین ،اساس ایمان و
مبنای باور دینی و برهاای بر اثبان وجود تدا ،مصون از اقد من قدان ابودر استر
عینیت تجربه دینی و تااون آن با حاالن ااشی از ات الل در مشاعر ،از مهمترین
مواردی است که کااون اشکال استر من قدان میگویند معیارهای عینی ت درب ارر
تجربه دینی دابل اعمال ایستر مهمترین این معیاره ا« ،آزم ونپ ذیری همه اای»
است؛ در حالی که تجربه دینی ،امری تصوصی و آزمونااپذیر استر
یکی از مهمترین مباای ارزش معرف ی تجربه دینی و بره ان تجرب ه دین ی ب ر
وجود تدا ،ادعای شباهت تجربه دینی با تجربه حسی است؛ در ح الی ک ه ای ن
ادعا دابل اثبان ایستر تااونهای آشکاری میان تجرب ه دین ی و تجرب ه حس ی
هستر تجربه حسی ،برتالف تجربه دینی ،همهاای ،تکرارپذیر و دابل پیشبین ی
است و این امر ادعای یکساای ارزش معرف ی آاها را مخدوش میکندر
مشکل دیهر ،وابس هی شدید تجربه دینی به باورهای پیشین تجربهگر اس ت؛
در حالی که در تجربه حسی چنین وابس هیای وجود اداردر ات الف تجربهه ای
دینی در فرهنگها و ادیان مخ لف ،هم مؤی د ای ن مدعاس ت و ه م اا س ای ن
ات الف ،واد امایی تجربه دینی را با چالشی جدی روبهرو میسازدر پی روان ه ر
دینی باورهای دینی تود را با توسل به تجربه دینی تأیید میکنن د؛ در ح الی ک ه
این باورها در مواردی با هم ااسازگارادر مجمو این مالحظان ،ههنیت و اسبیت
تجربه دینی را تأیید میکند و عینیت و ارزش معرف ی آن را زیر سؤال میبردر
مدافعان ارزش معرف ی تجربه دینی ،افل از این اشکاالن ابودرااد و در مقابل
من قدان ساکت انشس هاادر آاها اوالً ،کوشیدرااد با ط رح معیاره ایی ،ب ین تجرب ه
دینی اصیل و حاالن توهمی تاکیک کنندر ثاایاً ،بر این امر تأکید کردرااد که تنه ا
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پارادایم معرفت و عینیت ،ادراک حسی ایس ت؛ راره ای دیه ری ب رای معرف ت
هست که معیار صحت و ارزیابی آن ،م ااون با معیاره ایی اس ت ک ه در ادراک
حسی به کار میروادر تااونهایی که در تجربههای دینی در فرهنگهای مخ لف
دیدر میشود ،میتوااد به ات الف در تعبی ر و تاس یر برگ ردد ،ا ه ات الف در
تجربه؛ برعکس ،توافق تیررکنندة مح وای تجربههای دینی افراد از فرهن گه ای
مخ لف با عقاید گوااگون ،مؤید حقاایت و واد امایی تجربه دینی اس تر در ه ر
حال ،این مباحثان و اقض و ابرامها میان مخالاان و موافقان اع بار تجرب ه دین ی
همچنان ادامه داردر
وجهه نظر اسالمی در تجربه دینی

چنانکه در آ از این مقاله گا یم ،ط رح بح ث تجرب ه دین ی در رب محص ول
زمینههای تاریخی ،معرفتشنات ی و الهیاتی تاصی است که به برتی از آاها ب ه
احو گذرا اشارر کردیمر همانطور که میداایم ،این بحث به این شکل در فرهنگ
اسالمی طرح اشدر استر طرح بحث تجرب ه دین ی در ب ین برت ی از مس لمااان
معاصر ،مااند بسیاری از مباحث الهیاتی جدید ،وارداتی استر عل ت ع دم ط رح
این بحث در فرهنگ اسالمی آن است که زمینههای یادشدر برای طرح این بحث
در رب ،در فرهنگ اسالمی فراهم ابودر و در می ان مس لمااان چن ان ااهی زرای
برای طرح این بحث وجود اداش ه است؛ زیرا ا ه الهی ان عقالا ی م ا ب ا چن ان
بحراای مواجه بودر و اه الهیان وحیاای و ت اریخی آن مش کالن را داش ه و ا ه
سایر تحوالتی که در رب به طرح این بحث دام ن زد ،در فرهن گ اس المی ر
دادر استر بنابراین ،ایازی که فالساه و م أله ان رب ی ب ه ای ن بح ث احس اس
کرداد ،در عالم اسالم وجود اداش ه استر در مس یحیت ،رو آوردن ب ه بح ث از
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احساس و تجربه دینی ،برای پر کردن ت

عق ل و وح ی در الهی ان و جب ران

ضعف آاهاستر در الهیان اسالمی چنین ت و ضعای احساس امیشودر تجرب ه
دینی در الهیان جدید ربی سه اقش عمدر دارد :تبی ین حقیق ت و اص ل دی ن،
تبیین و توجیه دینداری و ایمان ،و تأیید و اثبان باورهای دینیر
در بینش اسالمی ،تجربه دینی یا عرفاای جایهزین عقل یا وح ی اب ودر ،د وام
دین ،دینداری و ایمان به تجربه دینی ایستر حقیق ت و گ وهر دی ن ،مس قل از
تجربه دینی افراد است و به احساس یا تجربه دینی این یا آن فرد وابس هی اداردر
به عبارن دیهر ،دین به تجربه دینی تقلیل امییابدر دین و معارف دینی ،ره اورد
وحی است که در درآن و سنت امودار شدر ،در دس رس همه ان د رار داردر در
این سنت ،معرفت دینی تاسیر تجربه دینی افراد ایست ،بلکه منب اصلی معرف ت
دینی دبل از هر چیز وحی کالمی و مک وب استر عقل ایز ،هم به عنوان اب زار و
هم به عنوان منب در شکلگیری معرفت دینی اقش داردر
دوام اصل دین به تجربه دینی افراد ایست ،بلکه به وحی کالمی اس تر ایم ان
افراد ایز لزوماً دائم به تجربه دینی افراد اخواهد بودر ایمان بای د د ائم ب ه چی زی
باشد که همیشه در ات یار همه است و آن عقل و فطرن است؛ ام ا تجرب ه دین ی
چنین ایستر تجربه دینی امری اتاادی و اادر است که گاهی در زادگی برت ی از
افراد ر میدهدر تأیید و اثبان باورهای دینی ،از جمله اثبان وجود تداواد ای ز
وابس ه به تجربه دینی ایست؛ در اینج ا ای ز ب ه فط رن و عق ل همه اای توس ل
میشودر
آاچه گا یم حکمی عام و داعدرای اساسی اس ت؛ الب ه م وارد تاص ی پ یش
می آید که تجربه دینی و عرفاای فرد ،ااهیزر و سب

ایمان و اع قاد او میشود ،اما
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ح ی در اینگواه موارد ایز منب اصلی معرفت دینی ،وحی استر
اما اقش اصلی تجربه دینی و عرفاای در فرهنگ اسالمی ،اه در اصل دوام دین
و دینداری ،که در تقویت ایمان و تعمی ق معرف ت دین ی اس تر تجرب ه دین ی و
عرفاای راهی است برای شناتت دلبی و شهودی حقایق دینیر تجرب ه ب اطنی رار
ایل به باطن دین استر هم دین الیههای باطنی دارد و هم شناتت دین هومرات
استر تجربه دینی و عرفاای در بعد معرف ی ،به شناتت عمیقتر دین و رار ی اف ن
به الیههای اهان و باطنی دین کمک میکند و در بعد س لوکی ب ه تعمی ق رابط ه
دلبی با تداواد و بندگی تالصااه و عاشقااه با او میااجامدر
افزون بر این ،باید افزود که از دیدگار اس المی ،آاچ ه در ای ن رار از اهمی ت
واالیی برتوردار است و به فوز و فالح میااجامد ،س لوک و زا دگی مؤمناا ه و
عرفاای در مسیر بندگی تداست ،اه رویدادهای اادر ،اتاادی و ا ل

مبهم ی ک ه

با عنوان تجربه دینی از آاها یاد میشود و میتوااد معلول عوامل مخ لف باش د و
تاسیرهای و تبیینهای گوااگون و جدلیاالطراف از آن میشودر تجرب ه دین ی در
این کاربرد وسی  ،عین شهودهای دلب ی و اح وال روح اای و معن وی در عرف ان
اسالمی ایستر شهود و حال عرفاای ،ارتباطی تنهاتنگ با طه ارن و تزکی ه روح
دارد و با زادگی معنوی و عرفاای مرتبط است ،اه تکرویدادهای مبهم ،رازآلود و
فادد ارتباط الزم با ایمان و عمل و کلیت زادگیر
همچنین باید تاطراشان کرد که فطرن ،همان تجربه دینی ایستر تجربه دینی
رویدادی است که گاهی برای برتی از افراد روی م یده د ،ا ه اینک ه تص ل ی
سرش ی ،همهاای و دائمی باشد؛ اما فطرن ،امری سرش ی ،همهاای ،دائمی و جزء
سات ار وجودی ااسان استر شاید ب وان گات فط رن زمین هس از تجرب ه دین ی
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است؛ تجلی و ظهور فطرن در برتی مواد تاد به صورن تجربه دینی استر
تجربه دینی و وحی

تجربههای دینی بشر کامل و تال

ایست و مح دویته ای بش ری در تجرب ه

دینی و تعبیر و تاسیر آن اثر میگذاردر گار تاکی ک می ان تجرب ه اص یل دین ی و
توهم و تخیل و ااهنجاریهای حاصل از ات الل در مشاعر آسان ایس تر گ اهی
بین القای شیطاای و الهام رباای تلط م یش ودر همچن ین ممک ن اس ت ض عف
معرف ی شخ

در تعبی ر و تاس یر تجرب هاش او را ب ه تط ا اا دازد و ب االترر،

محدودیتهای گوااگون بشری همچون محدودیت وجودی ،معرف ی و زب اای در
تجربه دینی او ایز تود را اشان میده در ح ال اگ ر وح ی اابی ا را ای ز از س ن
تجربههای دینی عادی بداایم ،وحی و در ا یجه دین از این محدودیته ا مص ون
اخواهد بودر برتی از تحلیلهران سکوالر ربی و به تب

آاه ا پی روان و مقل دان

یر ربی ایشان میگویند وحی ایز اوعی تجربه دینی است که تود آن و تعبیرش
م أثر از این محدودیتهاستر
شکی ایست که وحی ،هم اوعی تجربه است و هم دینی است ،اما این تجرب ه
با تجربههای دینی و عرفاای عادی م ااون است و پیامبر ایز با م یداان و عارف ان
عادی تااون داردر هم فرس ندر وحی ،هم گیرادر آن و هم واس طه آن ،در ج ایی
که واسطهای هست ،مصون از تطا هس ندر افزون بر این ،ویژگی وحی درآا ی آن
است که بین تجربه و تعبیر جدایی ایست؛ چراکه م ن درآن عین ک الم تداس ت؛
هم معنا و مح وا و هم تعبیر و لاظ از تداستر تجرب ه دین ی و عرف اای ام وری
اسب اً عام هس ند و زمینههای ودو آن تا حدی در ات یار ااسان است ،ام ا وح ی
ابوی مخ

برگزیدگان تداواد است و رار آن برای طالبان باز ایستر ص احبان
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وحی ،رسالت اج ماعی ویژرای داراد و مردم را با حجک بال ه دعون میکنن د و
مردم ایز مأمور به دبول و اطاعت آاان هس ند ،اما عرفا چنین رسالت ویژر و چنین
جایهاهی ادارادر افزون بر این ،دور ابون با ظهور پیامبر تاتم به سر آمدر و ابی
دیهری ظهور اخواهد کرد؛ گرچه باب آسمان به سوی اوصیای معصوم او ب دون
اینکه پیامبر باشند ،ما وح استر
نتیجهگیری

تجربه دینی/عرفاای مواجهه دروای و شهودی با امر ددسی استر چنین تجرب های
اگر از تسویالن ااساای و القائان شیطاای مصون باش د ،منب

یک ی از برت رین

ااوا معرفت تواهد بودر م علق این تجرب ه ام ور ددس ی و در مراح ل ع الی آن
تداواد م عال استر این معرفت از آاجا که شخص ی و تصوص ی اس ت ،اوالً و
بالذان برای صاح

تجربه سودمند است؛ دیهران میتواان د از روی اع م اد ی ا

دراین و شواهد مؤید ،از گزارش چنین تجربهای طرفی ببنداد ،اما الزام منطقی ب ه
پذیرش رهاورد آن ادارادر بسیاری از م ألهان ربی ،تجربه دینی را گوهر دی ن و
اساس ایمان دااس ه و از طریق آن برهاای بر اثبان وج ود ت دا ادام ه ک ردراا در
برتالف این رویکرد ،از دیدگار اسالمی ،دین ب ه تجرب ه دین ی فروام یکاه د و
اثبان وجود تداواد ایز م ودف بر تجربه دینی ایستر اقش تجربه دینی در سنت
اسالمی را بیش ر باید در تعمیق معرفت و ایمان و تأیید باوره ای دین ی جس تر
وحی ابوی را ایز امیتوان به تجربه دینی و عرفاای م عارف تقلیل دادر ب رتالف
تجربه دینی که امری اسب اً عام و تطاپذیر است ،وحی ابوی مخ

برگزی دگان

الهی و مصون از هرگواه ل زش است و باب آن پ س از وح ی ت م ی محم دی
برای ابد مسدود گردیدر استر
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