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  چکیده
مؤلفه سازنده دین، عرفان،  عنوان دو فیلسوفان دین و عرفان، همواره بهاحساس و شناخت نزد 

اند. در این میان دو تن از فیلسوفان دین غربی، جیمز و هاکینگ، دینی و عرفانی شناخته شده  تجربه
ی این اند. چگونگبیش از دیگران در سازگارنمودن این دو عامل در متن دین و عرفان نقش داشته

تر دین، تلفیق از دیدگاه این دو تن، موضوع بحث این نوشتار است. از دیدگاه جیمز سرچشمه عمیق
هم آنها را و د شمر می و عواطف تجارب عرفانی را از مقوله احساسات همجیمز احساس است. 

بدون اما معرفت مورد نظر وي که در متن تجربه حاضر است، معرفتی  ؛ددانمعرفتی می داراي حیث
اي از احساسات وساطت مفاهیم است. هاکینگ ماهیت دین را تجربه دینی و این تجربه را آمیخته

نحوي بارزتر،  ها در خود مرحله تجربه حضور دارند و بهداند. این ایدههاي دینی میدینی و ایده
و در مرحله بعد، نهد می شوند. تجربه، اصل ایده و استدالل را فراعنوان نتیجه تجربه ظاهر می به

پردازد تا به آنها روشن می هاي زدن مفاهیم، نظریات و استدالل گیري از آن تجربه، به رقمذهن با بهره
تنها احساسی و شناختی، بلکه  ثبات و جایگاهی مستحکم دهد. پس هاکینگ تجربه دینی را نه

ر درون خود آن وجود دارند و البته اي که مفاهیم و نظریات دگونهداند؛ بهمفهومی و تقریباً نظري می
سان هاکینگ در انتقاد به جیمز، نه فقط شوند. بدین تر از آن زاده میتر و روشنبه شکلی کامل

-حتی استداللی را ریشه ،هاي مفهومی دهد، بلکه شناختمعرفت غیرمفهومی را در متن دین راه می
  بیند.دار در خود دین و تجربه دینی می

ویلیام جیمز، ویلیام  واسطه،س، معرفت بیتجربه دینی، تجربه عرفانی، احسا :واژگان کلیدي
   هاکینگ.
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  مقدمه   
را فراتر از تمایزات مفهومی و نوعی دینی  تجربه غربی برخی از اندیشمندان

 - Friedrich Schleiermacher) (1768( فردریک شالیرماخر. انددانستهاحساس 
 Rudolf( رودلف اتو) و William James) (1842- 1910( ویلیام جیمز)، 1834

Otto) (1869 - 1937ساسی تجربه دینی، ) به این دیدگاه معتقدند که مؤلفه ا
بودن است و این تجارب بیشتر در بستر احساسات و عواطف  احساسی و عاطفی

ماهیت دین  شالیرماخریا تعقل. سنخ آنها هستند تا از سنخ تفکر گیرند و از قرار می
طور سنتی در قالب کلمه پارسایی،  داند که بهبیشتر احساس و ارتباط مستقیمی میرا 

 »اشتیاق به سوي ذات نامتناهی«واقعِ این احساس را  شود. وي میورع و تقوا بیان 
 ,Schleiermacher, 1985( کندبه آن ذات معرفی می »احساس وابستگی مطلق«یا 

p.40 & 1963, p.12( .پارسایی مبنا از رمانتیسیزم و آییندر این  شالیرماخر 
)Pietism(  کامالً متأثر است. از نظر وي دین فراتر از دو مقوله متافیزیک و اخالق

هرچند به تصریح و تأکید، ماهیت تجربه  شالیرماخر. )Schenk 1987, p.112( است
بودنِ این احساس  گیرد، معرفتیدینی و عرفانی را با احساسات و عواطف یکی می

بلکه نگرشی است که  ،پذیرد. مقصود وي از احساس، نه عواطف صرفا نیز میر
عین احساسات زنده است یا حالتی عاطفی است که نوعی شناخت را در ضمن 

از نظر وي سرچشمه دین، یک احساس یا  .)Richards, 1989, p.34( خود دارد
. )Jantzen, pp.311-312(است که ملهِم آگاهی عقالنی است »واسطهآگاهی بی«

 یواخیم واخ ،(Ernest Cassirer)ارنست کاسیررچون دیگري  نظرانصاحب
(Jachim Wach)  عرفانی تجربه  شالیرماخر تحت تأثیرنیز  ویتگنشتاینلودویگ و

   اند.دانستهو عاطفی احساسی  و دینی را
ویلیام ، ویلیام جیمزشود، پس از آغاز می شالیرماخردر ادامه جریانی که از 

در  جیمز) همکار 1873- 1976( (William Ernest Hocking) ارنست هاکینگ
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دادن  ، به آشتیجیمزهاي دیدگاه  با حفظ مزیت کوشیددانشگاه هاروارد قرار دارد که 
هاي عقالنی و مفهومی با احساس و تجربه دینی بپردازد. آنچه در این  شناخت

- اس و شناخت است که بهترابط احس چگونگینوشتار مورد بحث و بررسی است، 
رسد. این نکته به اوج خود می ویلیام هاکینگآغاز شده و در  شالیرماخرنوعی از 

آیا امور احساسی و شخصی و تجربی در متن دین و «بسیار مهم است که بدانیم 
عرفان، با امور مفهومی، عقالنی و استداللی در آنها قابل پیوند هستند و اگر چنین 

یا حتی توان از پیوند یا ترابط ونه میچگ«به تعبیر دیگر ». دي؟است چگونه پیون
در این میان  ».سازگاري این دو در دین، عرفان، تجربه دینی و عرفانی سخن گفت؟

، بیش از همه هاکینگو  جیمزیعنی  ،هاي مطرح هاي دو تن از شخصیتدیدگاه
پراهمیتی است و از نسبت به یکدیگر تأثیر و تأثر دارد و نیز حاوي نکات دقیق و 

حالتی ناقدانه و نوآورانه  جیمزنسبت به دیدگاه  هاکینگتر اینکه دیدگاه  همه مهم
لذا بررسی این دو دیدگاه و مقایسه ضمنی آن دو، براي کسانی که در پی  ؛دارد

تحقیق در چگونگی رابطه امور عاطفی و هیجانی با امور شناختی و معرفتی در دین 
ی به همراه داشته باشد. البته دهاي قابل توجهتواند رهاورو عرفان هستند، می

یک از این دو دیدگاه، خالی از خلل و ضعف نیست؛ اما در این نوشتار به دلیل  هیچ
اي ضمنی از این دو دیدگاه بسنده خواهیم ضیق مجال، تنها به بررسی و مقایسه

  گذاریم.نمود و ارزیابی آنها را به مقالی دیگر وا می
دارند و مانند  و عواطف با احساسات نزدیکیتجارب عرفانی پیوند  جیمزاز نظر 

در این دیدگاه  جیمز. هرچند گنجند در قالب مفاهیم نمی ه بوده،واسطیب یحاالت آنها
هاي بسیار تأثیراتی مهم پذیرفته است، دیدگاه وي از سرچشمه شالیرماخرخود، از 

دانستن دین و تجربه دینی و  در باب احساسی جیمزخیزد: نظریه می متفاوتی بر
و مکتب فلسفی پراگماتیسم و رویکرد  وونتشناسی  عرفانی، در روان

بیشتر در فضاي رمانتیسیسم  شالیرماخرآنکه نظریه  پدیدارشناختی ریشه دارد. حال
و  شالیرماخر.  فصل مشترك )10، ص1383لگنهاوسن، ( آلمانی مطرح شده است
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گرایی ناشی از سیطره علوم تجربی بیشتر در تجربه نظریاتشان را بایددر مبانی  جیمز   
گرایی . البته وي به گرایشی که به تجربه)James, 1937, p.7( و آمپریسیسم دانست

رغم مخالفتش با فلسفه اسکوالستیک، نهد و به وقعی نمی ،انجامدپوزیتیویستی می
. )James, 2002, p.389( شمردمیاندیش مابعدالطبیعه جزم انفولسیخود را از ف

پس مقصود وي از تأکید بر تجربه، بیشتر حفظ مزیت این روش در ارتباط مستقیم 
پراگماتیسم است که  جیمز. از دیگر منابع روشی )34، ص1370جیمز، ( هاستبا پدیده
است. روش پراگماتیستی در چنین مواردي  جیمزعنوان یک روش مد نظر  بیشتر به

از: کوشش براي تفسیر هر مفهومی به کمک ردگیري پیامدهاي عملی عبارت است 
بسیار بر  نیز تنوع تجارب دینیدر کتاب ایشان . )41-40همان، ص( »مربوط به آن

نتایج عملی تجارب دینی و عرفانی تأکید ورزیده است که نشان از تأثیر این روش 
صدق و حقیقت  اما مبناي وي در صدق و حقیقت، فراتر از ؛در کار وي دارد

شود؛ وي بارها با وجود پراگماتیستی است که در سودمندي عملی خالصه می
از حقیقت و  پرسش تصدیق به آثار مفید عملی براي تجارب دینی و عرفانی، باز

  عینیت این تجارب را مطرح ساخته است.   
یعنی در  ،جیمز تنوع تجربه دینیده سال پس از انتشار کتاب  ویلیام هاکینگ

 The( بشريمعناي خداوند در تجربه  ی با عنوانمهم میالدي، تألیف 1912سال 

Meaning of God in Human Experience( و عرفانی  تجربه دینی  ببا در
از   بسیارياما  ؛بر جاي گذاشتدر دوره خود  بسزا يتأثیر ارائه نمود که

 و بحثی از آن به میان نیامد کردندغفلت   این دیدگاه،از  نظران بعدي صاحب
آمریکایی   هاي ایدئالیست زمرهدر  معموالً را هاکینگ. گرچه )31ص ،1385ن، لگنهاوز(

کند و عقیده دارد وارد می  هگلمهم بر اندیشه ی اتانتقاد وي ،کنندمحسوب می
نیز توان آن را ندارد که  و تفکر فلسفیگردد جانشین خدا تواند نمی هگل »مطلق«

هاي  الهیات بر هگل هاي شکالااز  هاکینگسو دیگراز اما  ؛شودپرستش  ایگزینج
عیار توان وي را ایدئالیستی تماملذا نه می ؛)همان( کنددفاع میاحساس مبتنی بر 
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 -در کنار احساس دارد »ایده«ویژه با تأکیدي که بر به -توان او رادانست و نه می
منفک از ایدئالیسم شمرد. وي همچنین این گرایش ایدئالیستی خود را با رئالیسم 

هاي پراگماتیستی زمان خود مقاومت نشان  کند و از سویی در برابر گرایشجمع می
گرایی  عنوان نوعی ناعقل بهرا  شالیرماخراالهیات  هگلطورکه . همان)همان( دهدمی

در تحقیر  اشکاالتی اساسی ویلیام جیمز تفکردر  نیز هاکینگ، مورد انتقاد قرار داد
ریح وي در این باب انتقاداتی ص .)همان( دینی یافت حیاتدر  اهیمعقل و مف جایگاه

  ی نسبتاً نو عرضه نمود.خود وارد کرد و آرای به پیشینیان
مربوط به حوزه فلسفه عرفان در غرب، اغلب در ضمن نظریات  هاي نظریه

ویژه در باب را به آنهاهاي توان دیدگاهشده است و نمیحوزه فلسفه دین طرح 
ماهیت تجربه عرفانی، بدون طرح نظریات در مورد ماهیت دین و تجربه دینی ارائه 
نمود. این درآمیختگی موجب تقارب بسیاري در میان نظریان معطوف به تجربه 

لذا در بسیاري موارد تفکیک آنها از  ؛دینی و نظریات معطوف به عرفانی شده است
اند که نظرشان در باب دین و نیز از این گروه هاکینگو  جیمزیکدیگر دشوار است. 

شان از عرفان، در چارچوب تحلیل دین بیان  عرفان، بسیار درآمیخته است و تحلیل
شده است. از سویی تمرکز اصلی این مقاله بر چگونگی ترابط یا وحدت احساس و 

است؛ بنابراین در این راستا به هر  هاکینگو  جیمزخت در فلسفه دین و عرفان شنا
اند، ن و عرفان نقبی زدهبودن دی موضعی که این دو به احساسی و شناختی

  ایم؛ فارغ از تفکیک دقیق میان دین و عرفان، تجربه دینی و عرفانی. پرداخته
گردد ذکر است ، الزم و مقایسه آن دو هاکینگو  جیمزپیش از بررسی دیدگاه 

 )Feeling; emotion( برد: احساس (عاطفه)کار می دو واژه را بسیار به هاکینگکه 
آید، تقابل بدوي و سنتی میان این می وضوح از گفتار وي بر. آنچه به)Idea( و ایده

نحو سنتی مقابل احساسات بنابراین منظور از ایده، همان چیزي است که به ؛دو است
در توضیحات  ایشان نماید.ر بادي امر نیز چنین میتلقی شده است و د و عواطف

سازد که منظور وي از ایده، همان مفهوم و نظر و نظریه است که خود نیز روشن می
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، ایده البته در تکامل تدریجی ؛شوداش، ایده نامیده میترین جوانه در اولین و بنیادي   
شود و گاه نیز با گاه واژه ایده استعمال میصورت یک مفهوم کامالً آگاهانه نیز  به

تفنن تعبیر، همان چیزي را که در بدو پیدایش و شکوفایی ایده نامیده بود، مفهوم یا 
ر آغاز تحققش و خواه در ادامه خواه د ،بنابراین روشن است که ایده ؛خواندنظر می

رچند ممکن صورت یک امر پیچیده، امري است از سنخ مفهوم، نظر و عقیده. ه به
است در مراحل ابتدایی، مفهوم، نظر، عقیده و... نامیده نشود. همچنین مقصود وي 

امیال و تمایالت است؛ به  -طورکه تصریح داردهمان -از احساسات و عواطف
دیگر سخن منظور وي بیشتر عواطفی است که جهتی دارند و اغلب تحریکی نیز 

  هستند. 

  جیمز و هاکینگ گوهر احساسی دین از دیدگاهالف) 
من اطمینان دارم «تر دین، احساس است: سرچشمه عمیق جیمزاز دیدگاه 

. وي در توافق )James, 1985, p.333( »تر دین است احساسات، سرچشمه ژرف
تر هاي فرعی هاي فلسفی دین را قسمتهاي عقیدتی و نظام با این دیدگاه، بخش

 یلِ دین همان احساسات و عواطفصخواند و عقیده دارد هسته یا گوهر ادین می
  د:هستن

شوند... هاي متنوع واقع میدر اطراف این هسته کانونی، باورها و مؤلفه
باورها و تفکرات [ادیان مختلف] با یکدیگر متفاوت است؛ ولی احساسات 
و مشی عملی ادیان با یکدیگر تفاوتی ندارند... لذا تعالیم و افکار متفاوتی 

آورند، اهمیتی درجه دوم دارند. اگر به دنبال گوهر ود میکه ادیان را به وج
 اندترین عوامل دیندین هستید، به احساسات و مشی آنها بنگرید که عمیق

)Ibid, pp.387-389( .  
نظریات فلسفی و کالمی، نتایج درجه دوم [دین] هستند... در جهانی که هیچ 

 فلسفی قابل تحقق باشد کنم هیچ االهیاتاحساس دینی وجود ندارد، فکر نمی
)Ibid, pp.333-334(.    
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کند که از دالیل مختلفی را بر تقدم احساسات و عواطف در دین بیان می جیمز
بودن آنها، تأثیر بر اغلب  واسطهبودن عواطف، بی  توان به محسوسآن جمله می

 نبودن آنها و عینی و ها، اشتراك عواطف در میان ادیان مختلف، تقلیدي انسان
  اشاره نمود.  )Ibid, pp.357-360( بودنشان تجربی

 بر خالف وياست،  شالیرماخردر این دیدگاه، بسیار متأثر از  جیمزهرچند 
-داند و از نظر رواناحساسات خاص نمی نوعیعواطف و احساسات دینی را 

دهد که البته شناختی، آن عواطف را در شمار همان عواطف عادي بشري قرار می
در مورد  جیمز يدر تنظیم آرا .)Ibid, p.27( است ها دین یا امور دینیمتعلق آن

  توان چنین گفت:و حقیقت و منشأ اصیل دین می گوهر
شناختی در دینداري از اهمیت بسزایی  ابعاد شخصی و روان جیمزاز منظر  .1

 برخوردارند. 

تر و گوهر و حقیقت دین و دینداري همان احساسات دینی  سرچشمه ژرف .2
 است. 

هاي روبنایی دین نظیر عقاید و اعمال دینی این احساسات نباید با جنبه .3
ها نسبت به جنبه احساسی دین، در حکم اشتباه گرفته شوند؛ این جنبه

 اند. نتیجه و در درجه دوم

از احساسات نیستند و  ايشناختی، نوع ویژه احساسات دینی، از نظر روان .4
 تنها متعلَّق آنها با احساسات عادي متفاوت است. 

هاي دین عبارت است از: نبهمزایاي احساسات دینی بر دیگر ج .5
ها، اشتراك در میان ادیان  بودن، تأثیر بر اغلب انسان واسطهبودن، بی محسوس

 بودن.  نبودن و عینی و تجربی مختلف، تقلیدي

شمرد و عقیده دارد حاالت را نیز همین احساسات می »یماهیت تجربه دین«وي 
اند و تجارب دینی را باید به شده در این احساسات، سازنده تجارب دینی حاصل

ترین سرچشمه از یک سو بر عمیق جیمز. )James, 1985. P.40( شناختآنها 
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دارد  اصراربسیار  ارد و از سوي دیگر بر تجارب دینیاحساسات تأکید د یعنی ،دین   
لذا بارها به  ؛شوددهد تجربه دینی در اصل از احساسات دینی ساخته می که نشان می

  .)C.f. Ibid, pp.27, 80-81, 171( این مطلب تصریح کرده است
به احساس دینی و  معناي خداوند در تجربه بشري در بخش دوم کتاب هاکینگ

توضیح و تبیین نظریه پردازد و در فصلی جداگانه به نظریه و مفهوم دینی می
 ویلیام جیمزاي که توسط برخی متفکران چون نظریهبودن دین ـ  احساسی و عاطفی
. وي در ابتدا به گرایشی )C.f. Hocking, 1963, p.37( پردازدارائه شده بودـ می

زمینه دین و نه کند که تمایل دارد دلیل و عقل را در پسعام در زمانه خود اشاره می
 .Ibid( اي براي اصل دین تلقی کندمثابه پشتوانه قرار دهد و آن را به در متن دین

p.37(. طور کند که بهوي سپس دالیلِ برشمرده براي این گرایش را معرفی می
  ند از:هست خالصه عبارت

 .Ibid( عقالنیو کشف اشتراك آنها در اموري غیر مقایسه ادیان با یکدیگر .1 

P.40(؛  
  ؛)Ibid. P.41( جدید در تاریخ دینهاي دیدگاه .2 
  ؛)Ibid. P.43( گرایانهشناختی و عمل شناختی، زیست هاي روانجریان .3 
  . )Ibid. P.48( جریان نقدي .4 

بودن دین را  و نظریه عاطفی پردازدمفهوم منتج از دین احساس میوي سپس به 
شمرد و این می دهد. از نظر وي این دیدگاه، دین را محصول میل آدمیتوضیح می

انسان، بلکه از نوع تمایالت اولیه و  ثانويمیلِ سرمنشأ دین را نه از نوع تمایالت 
 »رفتن عمق به«از نوع تمایل  ند. وي این تمایل را در وهله نخستداتر میاصیل

  .)Ibid, p.49( کند؛ عمقی چون خواست زندگی خودمعرفی می
اي غیرعقالنی است که در لفهؤواجد م هاکینگاین محصول احساسی از نظر 

ها در اثر  اموري چون ایثار و فداکاري اشخاص نسبت به اقوام خود یا دیگر انسان
  .)Ibid( اشتیاق دینی نمود دارد
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تر از این نظریه، دین را محصول استخدام تحریک وي در ادامه، در تحلیل روشن
در پاسخ احساسی  دمیطبیعت آ براي نمونه ؛)Ibid( دانددرونی از سوي طبیعت می

هاي مرموز و ناشناخته، دین را به بار  به اموري چون خطرات و سترگی وضعیت
آورد؛ خواست فطريِ قوه صیانت درونی، در حضور ترس از تقدیر، موجب می

رفتن  عمقآورد؛ یا تمایل طبیعیِ بهشود و دین را پدید میالعملی عاطفی میعکس
العملی است طبیعی به آرزوي کند یا عکسر میصورت دین ظهو انسان است که به

  .)Ibid. p.50( بلند انسان در یک عرصه نامحدود
هاي طبیعی، در مرکز خود، یک  به برخی محرك -یعنی دین -این پاسخ طبیعی

یا ارتعاش درونی است. اولین ضربت یا  کنندهشروعامر غریزي و غیرارادي و یک 
از  انگیزواسطه نافذ و ترسشناسی بیتکان این ارتعاش، عبارت است از یک باز

هویت و جایگاه من در جهان و از معناي طریقی که در آن، ایمنی یا امنیت وجود 
  .)Ibid( دارد

  بودنِ دین احساسی نظریهارزیابی هاکینگ از ب) 
دیدگاهی  دهد،پردازد و نشان میحساسی میدم برتري دین ادر ادامه به ع هاکینگ

عهده بسیاري از  تواند ازدهد، نمیکه احساس و عاطفه را در متن دین قرار می
 ,C.f. Hocking, 1963( گردداي مبتال میآید و به مشکالت عدیده ل برمسائ

pp.56-63(. استاحساسی تلقی نکرده  يوي دین هرگز خودش را امر به باور 
)Ibid. p.57(.   

کند و بودن دین، دین را به موضوعی براي تجربه بدل می هرچند نظریه احساسی
کند و هرچند مسائل بسیاري را در باب دین از آن را حاضر و محسوس تلقی می

تواند کند، نمیشود، حل میاین راه با احتراز از طریقی که در آن مسائل طی می
 .Ibid( بودن دین با تفکر را پاسخ گوید حاکم بر مرتبطهاي طبیعیِ  برخی ضرورت

p.56(کردن و انکار نتایج برخی تفکرات  . دین احساسی، خود را از مخاطره فکر
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کند و در ادامه، به ؛ اما دین از احساس شروع می)Ibid. p.56( رهایی بخشیده است   
ول این که البته محص کندعلت یک نیاز درونی، احساس و عاطفه را رها می

اش ثباتی و خرابیهمه بی انداختن خود در فضاي نظریات ـ با مخاطره رهاسازي، به
دین در طول تاریخ هرگز این را نپذیرفته است که  ،رسدرو به نظر می این از ـ نیست؛

  .)Ibid.p.57( موضوعی براي احساس و عاطفه تلقی گردد
ادیان، با پافشاري آنان ویژه در نمونه پیامبران و مؤسسان آگاهی دینی، به

داً با اموري متافیزیکی دین خود را ج با عینیت بوده است. به دیگر سخن درآمیخته
ترین اشیا، درگیر ترین تا برونینظیر خدا، جهان و قوانین مربوط به آن، از درونی

پرورش، رشد یا گسترش خود را در دقیق نگریستنِ  . دین)Ibid.p.57( کرده است
دیده است نه در تمرکز بر احساسات و عواطف درونی و امور عینی می خود بر اشیا

کند افراد را از طریق پیشنهاد اموري دینی به آنها، خودش. پیامبري که فرضاً فکر می
دهد، در اشتباه است؛ پیامبري که کند و از این راه دین را بسط میتنها تحریک می

تا در  -بیندیت یا تشخص خود میفرض، نیروي گسترش دین را بیشتر در شخص بر
و از این طریق، در تحریک افراد به سوي پذیرش دین  -تصاویري از واقعیت

-، مقام و منزلت و قدرت خود را در بسط دین از دست خواهد داد. بهرهکوشد می

برداري از شخصیت خود در امر تبلیغ دین، به جاي تمرکز بر امور عینی، نوعی 
است که دین از آن نهی کرده  ن به خودمحوري و خودفریبیوابستگی کار و بار دی

. )Ibid.p.57( عنوان نقطه قوتی، به رهایی انسان از خود دعوت نموده است و به
درواقع استفاده از احساسات شدید و تند در جهت گسترش دین، آزادي انسان را 

تواند مورد تأیید لذا نمی )؛Ibid.p.58( سازددر پذیرش اموري چون خدا، محدود می
  باشد. -سان در پذیرش دین آزادي قائل استکه براي ان -خود دین

مفهوم و نظریه در دین، کارکردي محوري و ضروري دارد که بدون آن، توضیح 
 ادعايیعنی امور عینی مورد  -شدهو تبیینی براي جهات پایدار و ثابت حقیقت وحی

همه شکنجه و  توانیم بفهمیم آننخواهیم داشت و صرف نظر از آن، نمی -وحی
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رغم آنکه قطعاً ناهنجار به کشتار فجیع از سوي متولیان دین [مسیحی] در تاریخ ـ به
ها قطعاً ناظر به  تواند داشته باشد. این ناهنجاريروند ـ چه معنایی می شمار می

این و درنتیجه  )Ibid( باشندمتقاعدساختن دیگران به امور عینی مورد ادعاي دین می
اي شناسی هیچ روان«به دیگر سخن  ؛توان فرعی محسوب کردبخش از دین را نمی

هاي عقالنی تواند ممکن باشد که بتواند از این استدالل که این مؤلفهاز تاریخ نمی
  .)Ibid.p.59( »نوعی [در دین] حیاتی [و محوري] هستند، فرار کنددینی، به

خت در تجربه دینی و عرفانی از رابطه احساس (عاطفه)، معرفت و شناج) 
  دیدگاه جیمز

احساسات، «کند: به این عنوان تعریف می یفوردگگفتارهاي دین را در درس جیمز
تک افراد در خلوت خود، مادامی که رابطۀ خود را با آنچه که اعمال و تجارب تک

از نظر  ،. وي تأکید دارد)James, 1985, p.34( »بیننددانند، برقرار میالهی می
وجود دارد،  "حس واقعیت"چنین است که گویا در خودآگاهی انسان، «ن امتدین

تر و نامیم، عمیقاز آنچه ما چیزي در آنجا می "تصوري"، "حضور عینی"احساس 
هرچند  .)Ibid. p.55( »هاي خاصتر از هر امر خاصی و خصوصاً از حسکلی

، ویلیام جیمزمطرح ساخته بود،  خرشالیرماتر  مفهوم تجربه دینی و عرفانی را پیش
عنوان یک واژة تخصصی در مطالعۀ دین شناخته  به »واژة تجربه دینی« عِمعموالً مبد

وتستانی سنتی آن که از معناي پرتجربه دینی ، تجربه دینی تنوع شود. در کتابمی
 مانندکند که مفاهیم سنتی کاتولیکی اي جامع عمل می عنوان واژه برگرفته شده، به

دهد. ارجاعاتی به تقدس، عرفان و نیز ایدة سنتی پروتستانی نوکیشی را پوشش می
شود که البته تعداد آنها چندان زیاد کتاب یافت میاین ها نیز در سرتاسر سایر سنت

 عنوانی که دیگر به برداشت ؛اندنیست. همۀ آنها تحت عنوان تجربه دینی یکی شده
بلکه به  ،اشاره نداشتاز تجربه دینی  انی تبشیريسنت پروتستهنجاري و ارزشی 

طورکلی ناظر بود عدي از دین بهب )Taves, 2005, p.7741( . بنابراین تجربه دینی
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گرایی خاص وي نیز کند. تجربهمانند واژهاي جایگزین براي دین عمل می جیمزنزد    
یعنی در تجربه دینی  ،کند که دین را در نمودهاي تجربی آنچنین اقتضا می

در مورد دین و  جیمزجو کند. با این توضیحات روشن است که دیدگاه و جست
تجربه دینی چندان تفاوت مهمی نخواهد داشت. تقارب تجربه دینی و عرفانی نزد 

تر مورد اشاره قرار  هاي ناظر به این دو حوزه، پیش ویژه در پزوهشنیز به جیمز
در مورد دین، عرفان، تجربه دینی و  جیمزرود که یترتیب انتظار مگرفت. بدین

هاي مربوط  سان تحلیلهایی تقریباً همسو یا همسان داشته باشد. بدینعرفانی دیدگاه
مورد تجارب دینیِ بارز محسوب  هاي در به تجربه عرفانی نزد وي، ازآنجاکه تحلیل

به دینی و دین در مورد تجر جیمزتفکر هاي شوند، اطالعات مناسبی از الیه می
  دهند.دست می به

و  آنها  بودنِ معرفتی جیمز از دیدگاهتجارب عرفانی  هاي ویژگی یکی از
عرفانی با  همیان تجرب زیادي تشابه جیمزاست.  برخورداري از حیث معرفتی

و  معرفتی داراي حیثاین تجارب را  شالیرماخربیند؛ اما مانند  و عاطفه می احساس
و واقعیات ژرفی حقایق  ،عرفانی هتجرباز دیدگاه وي، در داند.  می نیز نماییواقع

شهودهاي این و  شود مربوط می موجودات و واقعیاتکه به کنه  قابل حصول است
 ,James, 1985( دهند قرار می خود را تحت تأثیر فرد زمانی طوالنیدرونی، 

p.302(. و عواطف اتتجارب عرفانی را از مقوله احساس هم جیمزترتیب بدین 
  .)72، ص1384نیا، قائمی( ددانمعرفتی می داراي حیثهم آنها را و د شمر می

 از احساسات ساخته شده است جیمزگذشت که ماهیت تجربه دینی از نظر 
)James, 1985, p.40(ماهیت تجربه عرفانی را  جیمزکند که . این مطلب اقتضا می

 ؛بداند -معرفتی عواطفالبته احساسات و  -نیز متشکل از احساسات و عواطف
  کند:هاي تجارب عرفانی ابراز می روشنی در بیان ویژگی به جیمزمطلبی که 

درستی گفته شود که ریشه و کانون تجربه دینی  ممکن است به به نظر من
کنم مقصود شخصی در حاالت آگاهی عرفانی نهفته است... ابتدا سؤال می
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، در اینجا چهار نشانه دلیلرفانی چیست؟... به این از تعبیر حاالت آگاهی ع
  توان آنها را عرفانی نامید... :کنم که مییا معیار طرح می

مشابه  بیشتراز این نظر، حاالت عرفانی حقیقی، ناپذیري:... . توصیف1 
  ؛...اند تا تعقل و تفکراحساسات

بسیار  حاالت عرفانی«: هرچند )Noetic quality( . ویژگی معرفتی2 
-از دید کسانی که آن حاالت را تجربه می »اندمشابه با حاالت احساسی

کنند، آنها مشابه با حالت دستیابی به معرفت نیز هستند... این حاالت 
اشراقی، کشف و الهام و مملو از معنا و اهمیت هستند و گرچه قابل 

ایان عمر که تأثیر آن تا پ »دهنداحساس حجیتی به فرد می«توصیف نیستند، 
   .)James, 1985, pp.294-296( روداز بین نمی
الف)   :داندمیچهار ویژگی را واجد تجربه عرفانی  مزیجمطابق عبارت فوق، 

 Noetic( برخورداري از ویژگی معرفتیب)  ؛)Ineffability( ناپذیري  توصیف

quality(( نزودگذر بود  ج) ؛Transiency( ( نبود د) انفعالی؛Passivity( ) Ibid, 

p.295(.  پردازیم.اند، میوع بحث ما مربوطاول که به موض ویژگیدر اینجا به دو 

  ناپذیري)(بیان ناپذیريتوصیف.1
اي را  شود تجربه اي که موجب می ترین ویژگی اولین و واضح کند، تصریح می جیمز

وان گزارشی ت عرفانی بخوانیم، سلبی است؛ زیرا از نظر صاحب تجربه عرفانی نمی
 ،طورکه گذشت اش ارائه داد. همان محتویات تجربهرسا در قالب الفاظ از 

دهد که  ناپذیري مورد نظر جیمز با توضیح خود وي، این نکته را نتیجه می وصف
اند نه متشکل از مفاهیم و امور ذهنی و عقلی و  تجربیات عرفانی، حالتی احساسی

ناپذیر است. آید و انتقال ستقیماً به تجربه دربه همین دلیل است که این حالت باید م
احساس نکرده  تواند حالت احساسی خاصی را به کسی که آن را هیچ کسی نمی

توان ترتیب مید. بدینپردازهایی می در ادامه به ذکر نمونه است، انتقال دهد. ایشان
بودن  یاحساسی و عاطف جیمزهاي اصلی تجربه عرفانی از منظر گفت یکی از مؤلفه
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توان گفت که نمی جیمزاست. البته روشن است که با توضیحات یادشده، در مورد    
  داند. وي ماهیت تجربه عرفانی را از سنخ احساسات و عواطف عادي می

  برخورداري از ویژگی معرفتی.2
بیشتر به حاالت  جیمزاگرچه حاالت عرفانی از جنس مفاهیم عقلی نیستند و از نظر  

هاي  ن این احوال، از ویژگیابه نظر واجداما اند تا اندیشه یا اخالق،  احساسی شبیه
حاصل  ، بصیرتی که از این احوالکند مندند. وي در ادامه تأکید میمعرفتی نیز بهره

تر از شناخت عقل استداللی است و در اثر آن، فرد احساس  به مراتب عمیق ،شود می
آن تجارب  تحت تأثیر و زمانی طوالنیها با خود به همراه دارد  حجیت را تا مدت

و واقعیات ژرفی عرفانی حقایق  هتجربعقیده دارد در  ایشان .)Ibid, p.302( است
طورکه  همانشود.  مربوط می موجودات و واقعیاتکه به کنه  قابل حصول است

بیند؛ اما مانند و عاطفه می عرفانی با احساس همیان تجرب زیادي تشابه جیمز ،گذشت
ی داند. تلفیق می نماییو واقع معرفتی داراي حیثاین تجارب را نیز  جیمز، شالیرماخر

است که  دیدگاهی، مبتنی بر شوددیده می میان احساس و معرفت که در اینجا در
که در ادامه به آن  است ارائه داده و دیگر آثارش شناسی اصول روان در جیمز

  . )، همان1384 نیا،قائمی( خواهیم پرداخت
این واژه  ،گویدمی ’feeling‘توضیح واژه  در شناسی اصول روانوي در کتاب 

رود و به کار می براي هر دو معناي فعال و خنثی بهشده و  مشتق »to feel«از فعل 
ناخوشی و گاه در معناي موازات این معناي عام، گاه براي خصوص خوشی و 

 آید؛ اما ويمی »)Thought( ) در مقابل اندیشهSensationاحساس («خاص 
اي هستیم که احساسات و اندیشه را بدون تفاوت شامل  دنبال واژه گوید ما به می

اي مانند احساس را که بر احوال . بنابراین وي واژه)James, 1983, p.185( شود
 :گوید. وي می)Ibid, p.651( گیردمیعاطفی داللت دارد، دال بر معناي آگاهی نیز 

هاست، شامل  ها، امیدها و ترس احساسی ما نه تنها شامل امیال و نفرتطبیعت «
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 »دهندموارد ذیل نیز هست: ادراکاتی انضمامی و شناختی که احساسات ارائه می
)James, 1985, p.140.(  

 »شناخت به...« نهد:شناخت تمایز میمیان دو نوع وي در این مبنا، 
)Knowledge about(  ناییطریق آش ازشناخت «و« )Knowledge by 

acquaintance( (شناخت مستقیم)» .استدالل تفکر و  طریقاز  ،»... به شناخت
؛ با واسطه است شناختگونه  . اینبه آن دسترسی دارندهمگان  آید ودست می به

اما  ؛کندشناخت پیدا می واقعیاتاستدالل، به تفکر و  طریقاز در آن، عقل زیرا 
 واسطه بی چیزي، که در آن، غیراستداللی شناختی است، »شناخت از طریق آشنایی«

بعد از  کهاند  مختلف از شناختنوع  دو جیمزدو از نظر  . اینآیدمی به شناخت در
در شناخت این دو نوع با این حال،  آن دو را از یکدیگر تمییز داد؛توان  می وقوع

شناخت از طریق «. ندا مرتبط یکدیگربا  تأثیر داشته،یکدیگر  بر همان حال رخداد،
را فراهم  »شناخت به...«هاي خام  داده واسطه،یا شناخت مستقیم و بی »آشنایی

این دو  لفیقی ازت واجد، جیمزو عواطف از دیدگاه  احساسات طورکلی ه. بدکن می
که ماهیت تجربه عرفانی را در  جیمزرو  این از. )72ص ،1384 نیا،قائمی( نداشناختنوع 

اند کند، عقیده دارد تجارب عرفانی، هم حاالتی از عاطفهجو میو احساسات جست
 و هم حاالتی از آگاهی؛ چه خود عواطف، هم کیفیت انگیزشی و احساسی

)Emotive( انددارند و هم معرفتی )Cognitive ()Barnard, 1997, p.14( .
سازد: می اینجاست که قرابت زیاد میان تجربه عرفانی و عاطفه خود را بهتر نمایان

اند و واسطهتجارب عرفانی از دیدگاه وي همچون عواطف، هم حاوي شناخت بی«
   .»هم مؤثر در شناخت با واسطه و حصولی هستند

بر برخورداري تجربه  جیمزبنابراین روشن است که با وجود تأکیدات مکرّر 
، احساسات و جیمزعرفانی از کیفیت معرفتی، باید ماهیت تجربه عرفانی را از منظر 

شوند، بدانیم. واسطه نیز محسوب میخاص که نوعی آگاهی و شناخت بی عواطفی
نهادن میان  به منظور تفاوترا  و عرفانی تجربه دینیحیث معرفتی بحث  جیمز
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 ،رضایت، گرسنگی و تشنگی  احساسات و عواطفی چون خشم، تجربه عرفانی و   
 ژرفايبینی از  و روشن درونیصیرت ب :از نداعرفانی عبارت تحاال. کند مطرح می

  . )63، ص1376جیمز، ( افتندسازگار نمیعقل و استدالل ت الكحقایق که با م
شناسی (تحریکی، رفتاري،  در نظام سه جزئی روان جیمزتوان گفت هرچند می

داند و آنها را از یعنی تحریکی می ،شناختی) عواطف و احساسات را جزو دسته اول
ا رابطه وثیقی ه گونه عواطف با شناختمیان این ،اما اوالً ؛بیندمتمایز میها  شناخت

 ؛تواند منشأ بصیرت و بینش مفهومی گرددنحوي که عواطف می کند؛ بهبرقرار می
داند که با عواطف و احساسات را واجد حیثیتی معرفتی می اینخود  ،ثانیاً

شود و همین حیث سوب میحواسطه مهاي متعارف متفاوت بوده، امري بی معرفت
  یعنی شناخت مفهومی گردد.  ،تواند منشأ آگاهی به معناي متعارف است که می

تجربه دینی و عرفانی، ماهیتاً احساس و  جیمزتوان گفت از نظر ترتیب میبدین
تواند داشته باشد که نزد وي، آن احساس اي است که محتوایی معرفتی نیز میعاطفه
خالصه نمود و لذا از نظر  »ارتباط با فوق طبیعت«توان در اش میعرفانی شکلرا در 

او، ماهیت تجربه عرفانی، احساس ارتباط با فوق طبیعت و حقایق یا عوالم متعالی 
  است. 

  »طفه)، معرفت و شناخت نزد جیمزرابطه احساس (عا«تحلیل د) 
در برخی مواضع، به تشبیه تجربه عرفانی به تجربه حسی پرداخته است. این  جیمز

را در فهم آرا جیمز، دچار سرگشتگی  پرادفوتمطلب، برخی از متفکران مانند 
کنند که را در زمره کسانی قلمداد می جیمزرو برخی متفکران نیز  ازاین ؛ساخته است

ویژه با توجه به  لذا به ؛دانندحسی میتجربه دینی و عرفانی را داراي ماهیتی شبه
این  ،داندتجربه عرفانی را داراي ماهیت عاطفی و احساسی می جیمزاینکه گذشت 

دارد و احساس ) Cognitive( چه، حس ماهیتی شناختی ؛نمایدمیتر ، بغرنجمسئله
   برخوردار است.  )Effective(و عاطفه، از ماهیتی تحریکی 
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 پرادفوتاي همچون قابل قبول است که عده ته، غیراما با وجود مطالب گذش
بر طبیعت  جیمزرسد زیرا به نظر می ؛اندگیج شده جیمزدرباره نظریه ادراك حسی 

هاي تجارب عرفانی و تجارب حسی  واسطه تجارب عرفانی و شباهتمستقیم و بی
رب حسی رسد که تجابنابراین، این ادعا منطقی به نظر می ؛ورزداصرار میو تأکید 

اما  ؛هاي ما هستندمستقیم و عاري از واسطه تفکرات و خواسته جیمزنیز نزد 
 جیمزهرگز چنین مطلبی را قبول ندارد و مطابق آنچه  جیمزحقیقت این است که 

 ,Ibid( اند نه کامالًواسطه و مستقیمبی »ايتنها تا اندازه«تجارب حسی  ،گویدمی

p.111(بلکه اگر  ،داندماهیت تجارب عرفانی را حسی میتوان گفت وي لذا نمی ؛
، جیمزواسطگی شناخت است، همان ماهیت عاطفی و احساسی از منظر تأکید بر بی

افزون  جیمزاي از عواطف نزد زیرا دسته ؛رسد تر به نظر میبراي این منظور مناسب
یت تجارب طور کامل، شناختی نیز هستند و لذا کامالً بر ماه بودن به واسطهبر بی

  ند. ا عرفانی قابل انطباق
توانیم مان را تحلیل کنیم، می ، اگر ما ادراکات حسیجیمزاز یک سو، از دیدگاه 

هاي فکري، به  تصدیق کنیم که که امور حسی به نحو مستقیم و مستقل از آگاهی
آیند. تجارب حسی، پیشاپیش از محتویات درونی خاصی می تجربه ما در

که واقعاً  گونهکند که تجارب حسی، همانتأکید می جیمزوي دیگر از س ؛برخوردارند
ناپذیري با عالیق و طور چاره دهند، همیشه بهروزمره ما رخ می در زندگی واقعی و

اي حسی نخواهیم کند که ما هرگز تجربهاند. او تأکید میهاي باور ما در آمیختهنظام
  . )Ibid( ثر نباشدهاي مفهومی متأ داشت که کم یا بیش، از طرح

تناقض میان این دو ادعاي  دلیل، به پرادفوتدیگر متفکران عرفان نیز عالوه بر 
در تنوع تجارب دینی، که تجارب عرفانی اصالتاً تحریکی و احساسی  جیمز

و  -اندکه ظاهراً داللت بر این دارد که فارغ از مفاهیم -(عاطفی)  و شهودي هستند
این ادعاي وي که تجارب عرفانی کیفیت معرفتی دارند که به این معناست که 
تجارب عرفانی در درون خود به عنوان جزء الینفک ساختارشان، آگاهی و شناختی 
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 -د تجارب عرفانی، فارغ از مفاهیم نیستنددهمینشان که ظاهراً  -در بر دارند   
درستی  حققان برجسته عرفان، بهاز م ،گین برنارد مک. )Ibid( اندسرگشته شده

شناختی از تحلیلی معرفت«در تنوع تجارب دینی، به ما  جیمزکند می یادآوري
که ما براي پاسخ به این نزاع بدان » ارتباط میان شناخت شهودي (حسی) و مفهومی

اما این تحلیل  .)McGinn, 1991, p.292( دهدنیاز داریم، ارائه نمی
وع تجارب دینی غایب است، در آثار متقدم و آثار متأخرترِ شناختی که در تن معرفت

دو نوع « جیمزاست که جوجود دارد. در این شناسیاصول روانویژه در  ، بهجیمز
شناخت از طریق «کند: ند، معرفی میا»عموماً و عمالً قابل تفکیک«را که » شناخت

طریق آشنایی، . شناخت از )James, 1981, p.216( »"معرفت به..."آشنایی و 
که ما  واسطه و شهودي است؛ این نوع شناخت است که هنگامیشناخت مستقیم، بی

 اما در طرف دیگر ؛چشیم، با آن سر و کار داریماي را میبینیم یا مزهرنگی را می
. )McGinn, 1991, p.111( شناختی مفهومی و پدیداري است »معرفت به...«
شده،  شده یا آن میوه چشیده ا به آن رنگ دیده، هنگامی است که م»معرفت به...«

دهیم و به این تجارب حسی، میراث اطالعات فرهنگی را که مثالً در مورد نامی می
  .)Ibid, p.112( افزاییمها داریم، میها و میوه رنگ

دهد که با میشناخت از طریق آشنایی، اطالعاتی به ما  جیمزشناسی در معرفت
کنیم، کیفیتاً متفاوت است؛ ولو اینکه کسب می »شناخت به«اطالعاتی که ما در 

به  جیمزآمیزد. می در »معرفت به«ق آشنایی، همیشه، کم یا بیش، با شناخت از طری
که با حس  توان ولو با توضیح، رنگ آبی را آنچنانزند که نمیفرد کوري مثال می

چنین شناختی  جیمز. طبق عقیده )Ibid, pp.653-656( شود به او فهمانددرك می
هاي  توان کرد این است که روشقابل توصیف و مساهمت نیست. کاري که می

 ,James( خاص این نوع شهودات آموزش داده شود تا فرد خودش برود و ببیند

1985, p.217(. دهد که تا آنجا که ممکن شناخت از طریق آشنایی، هنگامی رخ می
گذارد، محدود شود که بر حواس ما میاست شناخت ما از یک شیء به اثر محضی 
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دهد که ما هاي دینی و عرفانی این نوع از شناخت، هنگامی رخ مییا در مورد گونه
ي که مشابه تجارب حسی است، احساس ا واسطگی و سرزِندگی برخی امور را با بی

واسطه ملفوظ و یک دانش بییم. شناخت از طریق آشنایی، غیرکنیا تجربه می
اما در سوي دیگر  برخی امور است؛ )Thatness= بودگی از وجود (آن پیشازبانی

برخی امور مربوط است. چنانچه  )Whatness=بودگی به ماهیت (چه» معرفت به«
دهند، اگر بخواهیم بفهمیم برخی امور بخواهیم بدانیم برخی امور چگونه رخ می

کیفیات و  »معرفت به«کنیم. تکیه  »معرفت به«ند، باید بر  چگونه به امور دیگر مرتبط
کند. معرفت به هاي یک شیء را تحلیل، مقایسه، مقابله، تبیین و وصف مینحوه

  . )Barnard, 1997, p.112( ساختار استدانشی آشکار، بسیار ملفوظ و زبان ـ 
تقابل میان این دو نوع آگاهی، بسیار شبیه تقابلی است که در  جیمزاز دیدگاه 

) Thought(و تفکر  )Feeling( و مرتکز از تفاوت میان احساس االذهانیبینفهم 
احساسات ابزاري « جیمزنزد  ،کندخاطر نشان می جرالد میر. )Ibid( وجود دارد

براي آشنایی و تفکرات ابزاري براي شناخت هستند؛ احساسات بذرهاي شناخت، و 
 جیمزاما در عین حال که  ؛)Myers, 1986, p.275( »هستند تفکرات ثمره آنها

 -زمانی که به یک حالت از آگاهی اشاره دارند -خواهد احساس و تفکر را می
کند که این دو نوع شناخت، همیشه کار برد، بارها تأکید می عنوان بدیل یکدیگر به به

که این دو واقعاً  درحالی ؛شونددر یک لحظه از دانستن، با یکدیگر ظاهر می
نزد جیمز،  »معرفت به«و » شناخت از طریق آشنایی« ؛دارندهاي قطعی  تفاوت

اند تشکیکی یانی یک طیفآن دو مرزهاي پا ؛ندانی مرتبط و وابسته به یکدیگرواژگ
 »موارد حضور اولیه تجربه، در مرحله پیش از هر باوري به این حضور«که از 

)James, 1975, p.119( نظري ما کشیده ترین ساختارهاي ترین و انتزاعیتا روشن
  . )Barnard, 1997, P.113( است شده

شویم یا از تأثیرات کامل داروي بیهوشی ، ما وقتی بیهوش میجیمزطبق دیدگاه 
تا موقعی که بیشتر ارتباطات  -شویمآییم یا وقتی که به یک شیء خیره میمی بیرون
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 »آشناییشناخت از طریق «هاي ضعیف تصوري اجمالی از گونه -عادیش محو شود   
دهد که یک شیء با زمانی رخ می »شناخت از طریق آشنایی«آوریم. دست می به

 »شناخت به«اي یا مفاهیم جنبی ـ که در کمترین حواشی روحی و روانی واسطه
اي که همیشه آگاهانهند (مفروضات مقدر، انتظارات، باورها و ارتباطات نیمها دخیل

  .)Ibid( شوند) ـ شناخته شودخاص ضمیمه می زمینه آگاهی ما، به این شیءدر پیش
اي دیگر گونه میان این دو نوع شناخت به جیمزبرخی از دیگر محققان طرفدار   
به داده «عقیده دارد شناخت از طریق آشنایی  نانسی فرانکنبريمثالً   ؛اندنهادهفرق 

واسطه بیطور  مبهم مربوط است... جایی که تقابالت و تمایالت در جوي تجربه به
اي مرکزي است که که معرفت به] مربوط به فضا و حیطه حالیشود... [در درك می

 »هستند و اهداف انتخابی، در آن مشخص ارتباطات مبهم، مطابق برخی عالیق
)Frankenberry, 1987, p.91(. دهند، از نظر که این محققان توضیح می چنانآن

همان زمان که ما براي دستیابی به لحظات ناب شناخت از طریق آشنایی  جیمز
کم آگاهیِ مقدري از خود و یک آگاهی ضمنی کنیم، آگاهی تأملی، دستتالش می

عبارت دیگر شناخت  به ؛اش کند، داریمخواهد تجربهزیربنایی از آنچه خود می
تواند در شکل یک نوع ا میروشن ما از این لحظات شناخت از طریقِ آشنایی، تنه

نزد  ،رسدبه نظر می ترتیبرخ دهد. بدین »بهمعرفت «بسیار انتزاعی و تجریدشده از 
درواقع چیزي جز  »شناخت از راه آشنایی«، لحظات جیمزاین گروه از مفسران 

در  جیمزروشن است که با این تفسیر،  .نیستند »معرفت به...«هایی از  صورت
واسطه و غیرزبانی دارد، موفق  هایی بیتجربه ما در خود مؤلفه استداللش بر اینکه

  نخواهد بود. 
کند تفاوتی مهم میان حالت خاطرنشان می جیمزرغم محققان یادشده،  اما به

 ,James, 1983( واسطگی یک احساس و ادراك آن با فعالیت تأملی پسینی بی

p.189(  سفسطه « جیمزوجود دارد. محققان باید دقت کنند که در دام آنچه
سفسطه « .)Barnard, 1997, p.114( نامد، نیفتندمی )Ibid, p.195( »شناس روان
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را که » واقعیتی ذهنی«دهد که محققان حاالت آگاهی،  می هنگامی رخ »شناس روان
که  حالی ؛ درگیرنده میدهند، با فهم آن واقعیت ذهنی اشتبامورد بررسی قرار می

، زمانی که به عنوان متعلَّق »شناخت از طریق آشنایی«انکارناپذیر است که لحظات 
لذا ما ؛ هستند »شناخت به«هایی از گیرند، نمونهه قرار میاندیشه تأملی مورد مطالع

توانیم فرض کنیم که وجود لحظات آگاهی که مقدم بر هر شناخت هنوز منطقاً می
پردازي نهد. به عالوه حتی اگر ما چنین نظریهرا بنیان می »معرفت به«روشنی است، 

دانستن همیشه پیشاپیش با  کنیم که شناخت از طریق آشنایی در همه لحظات واقعی
ی میان این دو نوع از رسد که جدایشود، مرجح به نظر میمخلوط می »شناخت به«

شوند؛ زیرا  مضمحل »شناخت به«ها در دانستن حفظ شود به جاي آنکه همه دانستن
تواند آن را نمی »شناخت به«کند که یی، اطالعاتی را مهیا میشناخت از طریق آشنا

-عرضه کند. همچنین بسیار مهم است که ادعاي عارفانی را که تجربه عرفانیی داشته

شناخت «عنوان آنات کامالً خالصِ  تی، بهنحو درس توانند بهمی جیمزر اند که از منظ
  .)Ibid, p.115( زده انکار نکنیم تلقی شوند، شتاب »از طریق آشنایی

رابطه احساس و شناخت مفهومی در متن تجربه دینی از دیدگاه هـ) 
  هاکینگ

عاطفه را توان تنها احساس و دهد که از نظر وي نمیتوضیحات هاکینگ نشان می
عقیده و مفهوم دینی را در  ،متن یا مؤلفه اصلی و اساسی دین تلقی نمود و تفکر

راستی راه حل این حاشیه یا به عنوان امري فرعی در دین محسوب کرد. اما به
مشکل نظري چیست؟ آیا باید به جاي احساس و عاطفه، تفکر ذات یا گوهر دین را 

کلی احساس از کار و بار دین رح شود یا بهتشکیل دهد و عاطفه به عنوان فرع مط
 هاکینگنوعی براي آن دو جایی باز نمود؟ رخت بربندد یا اینکه باید در متن دین به

  شود.خود متکفل حل این معضل می
   تشریح رابطه احساس و ایده: عدم انفکاك احساس و ایده.1

تقسیمی که  دربارهپیماید؛ وي در مسیر حل این معضل، راه متفاوتی می هاکینگ
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کند: تر میان عاطفه (احساس) و نظریه (مفهوم) قائل شده بود، تردید می پیش   
بهترین امید [به حل این معضل] در... حمله به تقسیمی است که قبالً میان احساس «

بودن دین، در  . از دید وي، قائالن به احساسی)Ibid, p.63( »و نظر صورت گرفت
و مفاهیم دینی، به منبع اعتبار و وثاقت باالتري ـ که آن را گویند نظریات اینکه می

بودن واجد عبارت دیگر . به)Ibid( کنندنامند ـ اشاره دارند، اشتباه نمیاحساس می
اي از وثاقت و اعتبار، فراتر از وثاقت و اعتبار نظریات و مفاهیم دین نسبت به درجه

اما  ؛توان در آن خدشه نمودمتعارف درست است و به دلیل شواهد متعدد، نمی
داند که این وثاقت و اشتباه این گروه را در عدم مشاهده این مطلب می هاکینگ

نفسه، باز از سنخ نظریات و مفاهیم است و به همین دلیل اعتبار باالتر، خودش فی
تر، مالك داوري قرار تواند براي صحت و سقم نظریات دیگر و پاییناست که می
تواند چنین نقشی نسبت به زیرا تنها نظریه است که می ؛را تصحیح کند گیرد یا آنها

اما همین مفاهیم و نظریات که منبع باالتري از وثاقت را  ؛نظریات دیگر داشته باشد
چنان شدیدتر از دیگر نظریات و مفاهیم، مربوط به تجربه و  آورند، آنفراهم می

بودن دین، از این رهگذر درست  اسیاند که تقریباً همه مدعیات نظریه احساحساس
نحوي معقول توجیه توان دیدگاه آنها را به ر سخن می. به دیگ)Ibid( رسدبه نظر می

  جمع باشد. شن شود هم با مفهوم و نظریه قابلنبودن آن رو نمود که هم غلط
توان پذیرفت گوید که میحل خویش چنین می در ترسیم نهایی از راه هاکینگ

در یک ناحیه از ماهیت  -شناختی از منظر روان -توانند، میساس دردو احنظریه
؛ انسان ریشه داشته باشند و درنتیجه اختالفی اساسی و بنیادین میان آنها دیده نشود

در مراحل  -شکاف میان نظر و احساس، هرگز بیشتر از یک گرایش به انشعاب«لذا 
  .)Ibid( »وجود نداشته باشد -پسین

 ,C.f. Ibid( پردازدبه توضیح و تبیین نظریه خویش می هاکینگدر فصل بعدي، 

                                                
 اند که به عنوان وثاقت و اعتبار باالتر مطرح شدند.البته ظاهراً منظور، نظریاتی  
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p.64(هیچ چیزي به عنوان «گوید: . وي در ترسیمی ساده از نظریه خویش می
الزم هر  واحساس [و عاطفه]، جدا از ایده [مفهوم] وجود ندارد [و] اینکه ایده، جز
به متعلَّق،  احساسی است و اینکه همه سرنوشت احساس این است که در شناختی

توان فهمید از طریق این نظریه است که می ،گوید. وي می)Ibid, p.64( »متعین شود
چرا دین احساسی یا احساس دینی، اغلب متمایل است خود را به یک دین نظري یا 

  .    )Ibid( کند تبدیلنظریه دینی 
این است که احساس و  ،شوددر این راستا متذکر می هاکینگیکی از نکاتی که 

هاي تحلیل دین بر اساس  یکی از مزیت ،شدت به فعل مرتبط است و اینعاطفه، به
 -که در این دیدگاه، احساس است -خوبی از قلب دیناست؛ چراکه به احساس

 تواند به اعمال دینی برسد و آنها را در راستاي مرکز اصلی دین توجیه کند می
)Ibid( توجه دارد که برخی از احساسات ما نسبت به برخی دیگر،  هاکینگ. البته

 -مثالً احساس وابستگی مطلق و احساس ناشی از خوف یا احترام ؛کمتر کنشگرند
اند که نسبتاً ساکت و از نوع احساساتی -کندماهیت دین تلقی می شالیرماخرکه 

رسد ه نظر نمیب ظاهر؛ اما همین احساسات نیز ـ گرچه در)Ibid( نگرانه هستندژرف
نتیجه از نظر وي، اگر ستلزم فعالیت قدرتمندي هستند. درانگیزند ـ ممی فعلی را بر

اي نسبت به افعال خواهیم به احساسات خود دقیق بنگریم، در همه آنها راهبري
  . )Ibid, p.65( یافت

گذارد و عقیده دارد که اساساً در متن خود وي البته قدمی فراتر از این می
؛ )Ibid( »احساس، خودش فعل است«س، فعالیت قبالً شروع شده است و احسا
فراتر از  که احساس، درواقع یک عزیمت است از وضع فعلی به سوي آنچهچرا

تر تعبیرِ بنابراین هرچند اغلب براي برخی از احساسات پیچیده امور است؛
»Emotion« براي همه برند، از نظر وي باید آن را مفهومی عام را به کار می

(برانگیزنده) هستند. احساس  E-motionاحساسات دانست و گفت همه عواطف، 
ثباتی در آگاهی است که یک نوظهوري و اغلب در تبدیل است و نوعی بی
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یافتگی ذهن را که مستلزم تغییر پیوسته است، در بر دارد و همواره نیاز دارد و  پایان   
هایی مختلف از تمایل به  احساسات، شکلکند از خود خالصی یابد. همه تالش می

مانند احساس لذت و پیروزي که در مرکز خود نیشی  ؛فراموشی احساسات هستند
تواند احساسات را راضی کند، عبارت آنچه می«. بنابراین )Ibid( قراري دارندبر بی

 . در متن حضور)Ibid( »برداست از اموري که آنها را به عنوان احساسات از بین می
 رسیدن آن احساسات اتمام قراري و جسارت به سوي جلو در مسیر بهاحساسات، بی

از احساسات و اي از زندگی بودن برهه وجود دارد و البته این، به معناي خالی
عنوان یک قانون طبیعی، خرابی یک احساس، انعقاد احساسی  عواطف نیست؛ چه، به

رسد یا در گر به ظهوري جدید میدیگر را در پی دارد؛ یک احساس در احساسی دی
کند. بنابراین عاطفه، یک  کند و یکی، رویش دیگري را تحریک میآن فروکش می

اما در این  ؛انجامدکند، مادامی که زندگی به طول میچرخه دائمی را برقرار می
 یافتن آن احساس است چرخه، رضایت هر احساس مفروض، عبارت از پایان

)Ibid(.  
کند که آن امر وشن است که اگر دین، امري اکتسابی را توصیه میترتیب ربدین
هایی  تنها بخش يو نه ارضا -مجموع در ،همه امیال عبارت باشد از ارضاي اکتسابی

کند که اي را توصیه میکه دین، زندگی دهدمی فرض، چنان معنا این -از طبیعت ما
؛ پس در دین باید )Ibid( دهدرهایی از چرخه دائمی احساسات رخ می ،در آن

  .)Ibid( رفتن همه احساسات را داشته باشیم بینانتظار از
 رسد،آن امرِ غیر از احساس که احساسات در آن به پایان می«پرسد: می هاکینگ

. از نظر او احساسات در »آگاهی از یک متعلَّق«پاسخ وي عبارت است از  ».چیست
نخورده است که ثبات آن را باید در فراتر از ثباتیِ یک امرِ خودآگاه دستواقع بی

 -یعنی نه در احساسات دیگر -و نه در مجاور آن -یعنی در فراتر از احساسات -آن
 دارندمی جست. به همین معناست که برخی مفاهیم، احساسات را به استراحت وا

)Ibid(.  
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ساس، اح . از نظر ويپردازددوباره به تحلیل احساسات و عواطف می هاکینگ
است و نظر و مفهوم، نوعی  )Outward – pushing( سونوعی فشار به برون

چنان تیره و کور  آن . هیچ احساسی)Outward – reporting( سو گزارش از برون
نیست که هیچ مفهومی از متعلَّق خود در بر نداشته باشد؛ زیرا احساس 

شود که امري بدل میسو به فعالیتی بدون جهت و سویی دارد و بدون سمت و سمت
به این معناست که  ،محال است؛ اما گفتن اینکه احساسات، سمت و جهتی دارد

هاي عینی است. البته حاالتی مبهم از آگاهی نوعی مستلزم برخی امور یا متعلّق به
سویی هستیم؛ اما شایان توجه و وجود دارد که ظاهراً ما در آنها بدون هیچ سمت

براي مثال ممکن  ؛موارد، احساس و عاطفه نیز در تعلیق استاست که بدانیم در این 
در آن لحظه، من هیچ احساسی  .اي دچار گیجی شده باشماست من در اثر ضربه

جاي خود باقی  طور مبهم، آگاهی من بر که به حالی نظیر رنج و ناراحتی نیز ندارم، در
فوراً در راهروي  کند کهیابد و طلب میاست؛ اما همین که این تجربه جهتی می

نماید و آن رخداد به آگاهی، مفهومی از حقیقت را درك کند، احساسات نیز رخ می
  . )Ibid, p.66( شودعنوان امري دردناك احساس می

  دهد که چنین بگوید:به خود اجازه می هاکینگ ،با توجه به آنچه گذشت
نظر]، آگاهی  توانیم بگوییم احساس، تقریباً به همان اندازه مفهوم [یامی

عینی است. احساس همیشه به اموري فراتر از خود حاضر اشاره دارد و 
دهیِ خود به سوي آن متعلّق عینی ندارد که با حضور وجودي جز در جهت

آن متعلق عینی، دوره زندگی خودش [یعنی دوره آن احساس خاص] به 
  .)Ibid( رسدمیپایان 

داده  »میل«ساساتی که معموالً به آنها نام ها را در مورد احالبته وي این گزاره
  داند.شود، صادق می می

هاي یادشده از احساسات و عواطف را در مورد احساسات و  این ویژگی هاکینگ
را بر برخی  »دینی«. وي اطالق عنوان )Ibid, p.72( داندعواطف دینی نیز معتبر می

از احساسات و عواطف، ناشی از خصوصیت متعلّق احساسات و مفهوم دخیل در 
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زند؛ ترس دینی داند نه تفاوت در خود ذات احساسات. وي به ترس مثال میآنها می   
کند و که یک مؤلفه اساسی در میان احساسات دینی است، تنها در انسان بروز می

شود و برخی مفاهیم ناظر به کل در تحقق  ضروري است که به خیال انسان متوسل
 شودواسطه این امور است که ترس دینی از غیردینی متمایز می اند. بهآن دخیل

)Ibid(.  
اي ایده و در متن خود متضمن گونه هاکینگترتیب احساس دینی از نظر بدین

آن  طور کامل و شفاف و روشن، در اوجمفهوم است که البته این ایده و مفهوم، به
افتراق مهمی را  هاکینگرسد. این رأي یعنی در پایان آن به منصه ظهور می ،احساس

احساس دینی را متضمن آگاهی  این دو،دهد؛ نشان می شالیرماخرو  جیمزنسبت به 
شمردند و مفهوم، نظر و عقیده را نه در متن تجربه واسطه و نه آگاهی مفهومی میبی

هاي مفهومی و  دادند؛ بلکه شناختبه آن قرار میرتدینی (احساس دینی) و نه هم
با تعبیه میل و  هاکینگنشاندند. تر از عواطف دینی میاي پاییننظري را در رتبه

گرایش به یک متعلَّق در متن تجربه و احساس، حالتی برداري و التفاتی در درون آن 
تفاتی را در ذات دهد نوعی آگاهی مفهومی و الکند که به وي اجازه میاشراب می

اي تجربه و احساس، حاضر ببیند و درنتیجه، کمال این آگاهی را که مفهوم و ایده
مقارن و  -یابدیافتن آن احساس ظهور می هرچند با پایان -شفاف از یک متعلَّق است

  رتبه آن احساس و تجربه تلقی کند.هم

  توجیه استقالل ایده (مفهوم) از احساس.2
بیند که اگر ایده حات یادشده، خود را با این پرسش مواجه میپس از توضی هاکینگ

گیري، خود را از یا مفهوم با احساس، آمیخته و قرین است، چرا پس از شکل
کند و به اصطالح، نسبت به عواطف و امیال احساس و هر گرایشی جدا می

  شود؟تفاوت میگوناگون، بی
دهد. از از احساس را توضیح می وي در ابتدا در تشریح این پرسش، جدایی ایده
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یکی از دالیل استقالل ایده از احساس، آن است که ایده چون قرار است  هاکینگنظر 
و موجودیت آن متوقف  احساسات باشد، باید دائمی باشدمنشأ ثبات و نیز راهبرِ 

ایدار و روشن است که امر پ .نشود؛ در مقابل، احساسات زودگذر و ناپایدار است
. )Ibid, p.110( ش باید خود را از امور ناپایدار، مستقل و منفک کندبراي بقایدائمی 

موقعیتی است که به چیزي اشاره از سویی کارکرد ایده در بهترین حالت ممکن، 
رو هر ایده  ازاین ؛گونه تحریکی نسبت به احساسات و عواطفکند بدون هیچ می

دهد و بنابراین اسات جاي میطرفی کامل نسبت به احسخودش را در یک حیطه بی
ها در آن حیطه، بدون هیچ شوند، ایدهدر جایی که عواطف یک فرد تحریک می

 هاکینگاز طرفی  .)Ibid, pp.110-111( مانندتغییري در جاي خود باقی می
دلیل  لذا کنند وها را خراب و منحرف میگوید احساسات، نتایج نظري ایده می

. )Ibid, p.111( یده از عواطف وجود خواهد داشتدیگري نیز براي جداشدن ا
واسطه احساس، کاربردهاي دیگري نیز دارد که براي همچنین ایده غیر از راهبري بی

ترتیب از . بدین)Ibid( ش از احساسات مطلوب استا همه آن کارهاي دیگر، رهایی
آمیزش با اي از آزادي وجود دارد که اساساً در متن ایده، مؤلفه هاکینگ منظر

  .)Ibid, p.112(افتدتابد و با آن سازگار نمینمی احساسات را بر
زیرا وضعیت  ؛تر از آنچه گفته شد، با احساس و عاطفه دارد اما ایده ارتباطی عام

لذا در متن همین  ،آیدایده جز از طریق عالقه و گرایشی به دست نمی استقاللی
رو ایده مستقل از احساس و  ازاین ؛استقالل به نحوي احساسات دخیل خواهد بود

سازي اولیه، . ایده)Ibid, p.113( نماست نه مستقل واقعیگرایش، یک امر مستقل
سازي اولیه است با سازي پیشرفته، همان ایدهبیشتر غیرنظري است تا نظري و ایده

فعلی را  نهایتدر -ترین آنهاحتی پیشرفته -هاکه همه ایده؛ چراتغییر قیافه شدید
کنند و این، یعنی آمیختگی آنها با احساساتی که مولّد دهند و ایجاب میمعنا می

  .)Ibid( گرایشی به آن افعال هستند
 ،اي تماماً با عمل تالزم داشته باشددر ادامه از اینکه هر ایده هاکینگالبته 
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تواند ایده بسازد جز از هیچ موجودي نمی ،عقیده دارد کند. ایشاناستدراك می   
رو که  آنچه در اطراف وي است، فقط از آنبه  اصیلطریق گرایشی غیرعملی و 

. بنابراین هرچند ایده در تحلیل نهایی با نوعی گرایش و )Ibid, p.124( هست
آمیخته است، این احساس، از سنخ میل به واقعیت است نه گرایشی  احساس در
اي مملو از پیوند عملی باشد، در معناي برونی و ترتیب اگر هر ایدهعملی. بدین

طرف است ـ گره هاي آزاد و بی نهایی خود، با ایده واقعیت ـ که محور همه گرایش
اي، جدایی از عمل و فعل دیده . بنابراین در بطن هر ایده)Ibid( خورده است

  دارد. اما در آن، همواره نوعی گرایش، از سنخ گرایش به واقعیت وجود  ؛شود می
. )Ibid, p.125( ها در مرکز استقالل خود، با احساسات اتحاد دارندبنابراین ایده

تفصیل در باب آن خواند و بهوار میدر ادامه، این اتحاد را ارگانیک و اندام هاکینگ
  دهد.توضیح می

  . ارتباط ارگانیک ایده و احساس3
 هادهد. ارزشابتدا در مورد ارزش گرایش به واقعیت توضیح می هاکینگ

)Worths( طور پیوسته دنبال از غایاتی که افعال ما به هستند  عبارت اه ایشاناز دیدگ
آید که گرایش به امور، وابسته به ارزش می چنین بر هاکینگ. از بیان )Ibid( کنندمی

و این دو با یکدیگر تالزم دارند. از لذا ارزش، مبناي گرایش است ، آن امور است
یک به یکدیگر قابل  یک براي خود، اصالتی دارند و هیچ ها هر نظر وي ارزش

گر تلقی ودتوجیهها را به عنوان اموري خ ها و ارزش ؛ ما گرایشنیستندکاهش 
شود آنها نشأ رنج، باعث میکنیم؛ اینکه این چیز منبعی از لذت است و آن چیز م می

طور مطلق درست . اگر این مطلب به)Ibid( عنوان واقعیات نهایی اخذ کنیم را به
هاي ما اصالتاً غیرقابل توضیح خواهند بود و ارتباطی با یکدیگر  باشد، ارزش

نخواهند داشت و هر گرایشی معطوف به غایت ویژه خود و متوجه ساختن ایده 
م نیازي به به واقعیت ه. در این صورت گرایش )Ibid( مربوط به خود خواهد بود
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براي مثال ارزش ایثار و  تواند توضیح خودش باشد؛توضیح ندارد و خود آن می
اما ؛ )Ibid, p.126( یافته قابل تحویل نیستبشردوستی به یک خودگراییِ تکامل

ها آنها در نوعی دستگاه یا  . با توضیح ارزش)Ibid( اند توضیحهاي ما محتاج  ارزش
 تواند باشدند که تنها کلید آن، همین گرایش به واقعیت میشونظامی واقع می

)Ibid( به واقعیت، یک نمونه محض از ارزش است  گرایشارزش  هاکینگ. از نظر
؛ زیرا گرایش به واقعیت، با گرایش )Ibid( اند هاي دیگر با آن قابل توضیح که ارزش

طریق نوعی یش به واقعیت از ما به همه غایات دیگر مالزم است. چه، گرا
دهد که گرایش به آید و این نشان میهاي دیگر به دست می گیري از گرایش عصاره

از سویی، ما  ولی .)Ibid( هاي دیگر وجود دارد واقعیت در درون همه گرایش
هاي مختلف ناشی از تحقق غایات است که طبیعت ما  یابیم که در تعاقبِ رضایت می

از سنخ  و آن زندگی را توسعه دهیم؛ اما زندگی ی کنیمزندگ ،اندازدرا به طمع می
ها به امور، با  . پس حاصل همه گرایش)Ibid, p.125( گرایش به طبیعت است

توان لذا می و ،پیوند دارند -در معناي عام آن -گرایش به یک امر کلی به نام زندگی
عام، هستند و این گرایش  -طورکلی به -ها براي گرایش به زندگی گفت همه گرایش

ها و رو باید گفت همه اشتیاق با گرایش به واقعیت گره خورده است؛ ازاین
. از سوي دیگر، گرایش به )Ibid, p.127( ها به دانستن واقعیت تعلق دارند گرایش

هاي دیگر  تواند از گرایش به غایات دیگر ناشی شده باشد؛ اما گرایشواقعیت نمی
اي به ایده زیرا با الحاقِ معناي هر تجربه ؛اشندتوانند ناشی از گرایش به واقعیت بمی

آید که هاي دیگر پدید میگذاري واقعیت، نیروي تولیدي بسیار زیادي براي ارزش
دهد که گرایش . این نشان می)Ibid( گیرندهاي دیگر شکل می در نتیجه آن، گرایش

ـ هرچند  شود؛ بلکه گرایش به واقعیتها ناشی نمی به واقعیت، از دیگر گرایش
 ممکن است با گرایش به امور دیگر، تعامل دوسویه داشته باشد ـ بر آنها مقدم است

)Ibid, pp.126-127( .  
کننده، ارزش هر چیزي... به فکر«گوید: می هاکینگبا توجه به توضیحات یادشده، 
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با هاي انسان  . همه ارزش)Ibid, p.127( »کننده به آن چیز، وابسته استبه عنوان فکر   
برید و آن شما از موسیقی خاصی لذت می اگرشوند. توده ادراکی او متفاوت می

دیگري نه، به علت آن است که شما از دانش برتري نسبت به آن موسیقی 
شدن از جهان و راهی براي  . لذت و خوشی بداهتاً شکلی از آگاه)Ibid( برخوردارید

و توجه، لذت بیشتري را به بار دهد توجه به اشیا هستند؛ لذت، توجه را بسط می
انگیزد، تحت یک نگاه نمی آورد. چیزي که با نگاهی سرد، هیچ گرایشی را برمی

  .)Ibid, p.128( تواند از خود، ارزش نامحدودي را بروز دهدلذتمند، می
توانیم مواجه شویم، به آن شیء بنابراین ارزش، به نحوي که ما با یک شیء می

کند و شود. آن نحوه مواجهه ما با شیء که ارزش را تعیین می(متعلَّق) ارجاع می
کند، عبارت است از توده ادراکی ما و این احساسِ جهان ما را مشخص می –ارزش 

 اند، تشکیل یافته است صورات، تخیالت و... که همگی ایدهتوده ادراکی، از غریزه، ت
)Ibid(بر اساس  -بدان معناست که تجربه ما که احساس گرایش به اشیا ،. این

  بود، در اصل از ایده تشکیل یافته است.  -ارزشمندي اشیا
ها و گذاريهمه ارزش«د: کنارائه می هاکینگکه  استاي قابل توجه نتیجه، نظریه

 »ردکلِ هر ف -درنتیجه، همه احساسات، روشی از دانستن اشیا هستند از طریقِ ایده
)Ibid, p.129(کل، همان انباشتگی  -ولذا ایده ،انجامدکل می -. انباشتگی ایده، به ایده

ها و...،  ها، درك ها، لذتگذاريشود. در همه ارزشبینی نامیده میهاست و جهانایده
بریم. در کار می کل) را به -به نحوي غیرتفکري و ناآگاهانه این انباشتگی ایده (ایده

کارگیري آسودگی به ایده) من از -کل (یا کل -ق ارزش شیء است که ایدهیک متعل
. ارزش هر شیئی با هر هدفی، وابسته است به رابطه میان )Ibid( یابدو آرامش می

ایده من و آن شیء، تناسب ایده من براي درك شیء و مناسبت شیء براي  -توده
  .)Ibid( استخدام ایده

مثابه شیء  آن است که ایده به هاکینگترتیب مفهوم درست از ایده در دیدگاه بدین
شناسیم. هر مان را میکنیم و تجربهزنده و نامحدودي است که ما با آن مالقات می
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کارگیريِ ویژه یافتن یک ایده و بهفعل موفق ایده در شناخت متعلقش، لذتی است؛ به
این ایده خود عین احساس و تجربه است و بنابر ؛)Ibid, p.130( یک ایده جدید

  شود.هاي جدیدتر میهمین، موجب پدیدآمدن ایده

  . ارتباط ایده و تجربه4
عقیده دارد تجربه، خود متضمن ایده است و  هاکینگبا توجه به توضیحات یادشده، 
ایده  -بینی یا کلشده همان جهانگیريشده و عصارهانباشتگی تجربه یا تجربه جمع

 »آگاهی اساساً تجمعی است«گوید: وي می .)Ibid, p.133( شودکل) می -ده(ای
)Ibid, p.134(. هاي انباشته شود و حافظه، همان ایدهتجربه تبدیل به حافظه می

آورد که در هر می ایده همیشگی در -است. این انباشتگی، خود را به شکلِ کل
شرکت دارد و پایدار و ثابت ویژگی از شخص، در یک ارزش، در یک طعم یا... 

شود و در اي است که به عنوان ایده فهم میایده، تجربه -. درواقع کل)Ibid( است
ایده)،  -اینجاست که تجربه بخشی از جان ایده است و این هردو با یکدیگر (در کل

  . )Ibid, p.135( سازندویژگی و ارزش انسانی را می
گوید عشق، چیزي جدا از کند؛ وي میاده میاي پیرا در نمونه اشنظریه هاکینگ

واقعیتی است در موضع عملِ یک تجربه که  -شناخت نیست. متعلّق عشق، اندیشه
کس کورکورانه شود. هیچ ها خلق می ها و ارزشدر آن، ماده بسیاري از زیبایی

وان عن تنها به عنوان مدرك واقعی و به بلکه هر معشوقی، ،گیردمتعلَّق عشق قرار نمی
شود و شود. عشق، اغلب به عنوان احساس شناخته میواقعیت مورد عشق واقع می

که روشن است که عشق و ایده، تصدیقاتی ضمنی از  در تقابل با ایده؛ درحالی
  .)Ibid( یکدیگرند

شود. ایده، بسط داده می کردشان و در عمل هستند  عشق و همدردي، فعل ایده
اي که غیرعاشق از آن عاجز است. او گونهبه دهد؛می گسترشعاشق تجربه خود را 

  .)Ibid, p.136( افزایدجهان خود می -به این توده از ایده
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دخالت احساس و ایده در ماهیت دین (درآمیختگیِ احساسات و مفاهیم  .5   
  دینی)

توان با  وار میان ایده و احساس، میدادن پیوستگی اندام با نشان ،گویدمی هاکینگ
هاي دینی و احساس اثبات نمود؛ البته اي را میان ایدهالعادهر صمیمیت فوقدرکی بهت

آمیخته است؛ بلکه هر  هاي دینی درفقط این احساسات دینی نیست که با ایده
ایده  -هاي دینی پیوند دارد. ایده دینی، یک تفسیر از کلاحساس انسانی با ایده

-انسانی دخیل است. فعل خداوند میهاي  لذا در همه احساسات و ارزش و ،ماست

کار  که فعل خداوندنه این ها گردد واسطه مالقات شود و مکمّل کار انسانتواند بی
. کاربرد ایده خدا که بیشترین کاربرد )Ibid( ها را نتیجه دهد یا به آنها بینجامد انسان

کننده اصلیِ عیینت ،ها دارددر میان همه ایده -عنوان عامل فکر نه متعلَّق فکر به -را
شود؛ هر درجه ارزش در هر آگاهی است. نهایت ایمان فرد، خداوند نامیده می

نهایت از طریق آن احساس ناچار باید درهچیزي که قبل از ذهن هر انسان است، ب
 سان ارزش تجربه آن چیز تعیین گرددانسان از طبیعت واقعیت داوري شود و بدان

)Ibid( و  ه احساسات دینی مانند ترس دینی، امید دینیو بسیار محتمل است ک
مستقیم چنین  اي بازشناسیِ غریزي و فطري رفتار حیاتیندازهتا ا پرستش دینی

ها  عنوان نگهداري آن ارزش ور؛ نه فقط بهاي است بر هر ارزش انسانیِ قابل تصایده
  .)Ibid, p.137( دار افزایش دائمیِ آنهاعنوان عهده ، بلکه همچنین بهاز فساد

اش جدانشدنی است که تقریباً معناي ایده دینی آنچنان از این رفتار ارزشی
حقیقت و ارزش بر یکدیگر منطبق گرِ این مطلب تواند بود که در دین، توجیه

اي در آن، جدا از احساس نیست و خواهد بود که هیچ ایده موضعیشوند. دین  می
  هیچ احساسی منفک از ایده.

دهد که کسی نباید در صرف نیرویش در راه این مطلب نتیجه می هاکینگاز نظر 
حقیقت دینی، نگرانِ دورشدن از احساسات باشد. دین با کشف یک اقناع یا 
محکومیت نظري در باب یک موضوع، انرژي و قدرت حیاتی خود را و نیز شرکت 
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ل به کند. روشن است که در نیویژه در شادي انسانی را حفظ می چیز به در هر
به تحریک و انگیزش است، ساکت  شناخت، احساس از آن جهت که مرتبط

شود؛ اما همان پایان احساس، شروع جهان جدیدي از ارزش است که در آن،  می
وسیله تجدد منبعشان، بازتولید  رفتن حیاتشان و به همه احساسات، از طریق ازبین

  .)Ibid( خود را حفظ کندتواند زندگی شوند و تنها چنین است که احساس میمی
دهد که در آن، دین به عنوان چارچوبی ارائه می هاکینگبا این توضیحات، 

عنوان عاملی تاریخی. به تعبیر دیگر ایده  کند و نه بهمولِّد نقش ایفا می والدین و
کند؛ بلکه به عنوان آبشخور دینی از طریق تحریک تفکر و فعالیت در هنر تأثیر نمی

مؤثر است.  -که کار هنرها در آن مفاهیم باید تعیین گردد -یم ارزشیو حافظ مفاه
هواخواهی و طرفداري از هرچیزي، از طریق طرفداري و تمایل ایده نسبت به 
واقعیت جهان است؛ همچنین احساس دینی و همه احساسات انسانی، با یک 

 ,Ibid( شوندهواخواهی و طرفداري و تمایل نظري دینی، زنده نگه داشته می

p.138(. 

اش را با احساس حفظ دین از سویی سرزندگی و نیروي حیاتی هاکینگاز نظر 
. )Ibid, p.108( پایداریش را با دلیل و استداللثبات و  کند و از سوي دیگر می

ترتیب حقیقت دین، یعنی آن منبعِ وثاقت که فراتر از عقاید و اعمال متعارف  بدین
این جهات باشد و اگر آن منبع باالتر، منبعی تجربی دوي  دینی است، باید واجد هر

نحوي هم احساس و هم ایده، نظر و عقیده را در خود جمع است، آن تجربه باید به
گوید در کار خود، به همین مقصد رسیده است. وي می هاکینگکند. روشن شد که 

. در )Ibid( حقیقت دینی، نتیجه یک ضربه خواست تجربه براي کشف واقعیت است
  پردازیم.در مورد دین می هاکینگگرایی ادامه به تشریح این تجربه

را مانند اسالفی چون  حقیقت دین که سازدمیضروري  ،گویدمی هاکینگآنچه 
، بر تجربه بنا کند؛ زیرا احساس که در ماهیت دین دخیل است، شالیرماخرو  جیمز

یست که دین مبتنی بر تجربه آن ن ،نوعی تجربه است. آنچه وي سعی دارد اثبات کند
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داند؛ ایده و نظري که در نیست؛ بلکه وي آن تجربه دینی را بریده از ایده و نظر نمی   
اي و به گونه نوعی در متن تجربه و احساسي، بهاي باالتر از سطح عقاید عادمرتبه

حقیقت دینی باید بر «تر مقارن با تجربه و در نقطه اوج آن حضور دارد: شفاف
. این، اصلی اساسی )Ibid, p.154( »به بنا نهاده شود و درنتیجه همچنین بر دلیلتجر

پس از مداقه فراوانش در باب ماهیت دین و نسبت دین و  هاکینگاست که 
گوید. بنابراین اگر احساس و ایده (نظر) در همه امور مربوط به انسان و احساس می

تجربه نیز با دلیل و استدالل مرز چندانی اند، آمیخته از جمله در دین، با یکدیگر در
نهند. تفصیل این مطلب در ذیل بازگو دو حقیقت دینی را بنیان می ندارد و این هر

  شود.می
؛ آیا واقعیاتی که دین »شود؟حقیقت دینی، چگونه شناخته می«کند: وي سؤال می

یات یا شوند یا آنها مأخوذ از نظرگوید، در تجربه کشف میاز آنها سخن می
ها در توضیحاتی که قبالً گذشت  این پرسش پاسخگوید استنتاجات هستند؟ وي می

 هاکینگ. از نظر )Ibid( »دینی، بر تجربه بنا نهاده شده است حقیقت«است: متضمن 
اگر شناختی از خداوند وجود داشته باشد، آن ماده یا موضوع تجربه خواهد بود؛ به 

است تجربه اکتشاف [واقع] لب و خوهمان نحو که جهان ما، در جنب ط
در  -ترین ایده و مفهوم دینیبه عنوان اصلی -شده بود. بنابراین ایده خداوند شناخته

  .)Ibid( آیدتجربه پدید می
هاي دینی و نسبت آنها با تجربه ایده بودن وي در توضیحی بیشتر براي تجربی

محدود به  ایده خداوند در آن تجربه ما از واقعیت متضمن است که ،گویدمیحسی 
دارد که وابسته به می خود، ما را به مواجهه با واقعیتی وا ،حس نیست؛ حس

با این  هاکینگکردن، یک تجربه متافیزیکی است.  بنابراین حس ؛خواست ماست
امري بسیار  صدد است این مطلب را بازگو کند که تجربه حسی نباید توضیحات در

اي بنا شده باشد که ایمان دینی، باید بر تجربه«متفاوت از تجربه دینی انگاشته شود: 
؛ اما از سویی این تجربه همگون )Ibid, p.155( »کردن متفاوت نباشد سراسر از حس
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. پس )Ibid( »کردنییک تجربه فوقِ حس«با تجربه حسی، فراتر از آن نیز هست: 
ی نباید نقصی در آن انگاشته شود؛ چراکه از سویی تجربه نبودن تجربه دین حسی

کردنی نیست و حسی، تجربه متافیزیکی است و از سوي دیگر، تجربه دینی، حس
  ولذا در اینجا معنایی براي نقص وجود نخواهد داشت. ،فراتر از حس است

ین تربه تبیین این مطلب پرداخت که ایده خداوند به عنوان مهم هاکینگتا اینجا 
اي که اعتبار خود آید؛ تجربهتجربه است و از درون تجربه می درایده دینی، متضمن 

 هاکینگاما از سوي دیگر از نظر  ؛روي کمتر از اعتبار تجربه حسی نیست هیچ آن به
آنچه موضوع تجربه باشد، در همان زمان موضوع استدالل نیز خواهد بود؛ زیرا  هر

خطرِ اتصال؛ این فرایند یافتن است از طریق روش امن و بیاستدالل یا دلیل، فرایند 
شده شناخته«یگري که به عنوان مأخوذ از تجربه داست اي یافتن، خود تجربه

بنابراین اتصال یادشده عبارت است از همان  ؛شود، تلقی می)Ibid( »اي بهترگونه به
کند که اشاره می هگله اخذ تجربه استداللی از تجربه اولیه. وي در اینجا به دیدگا

فراتر از مشغله دنیوي تلقی  »خدا«جود خداوند را به عنوان باالبردن ذهن به برهان و
اند؛  تجربه قابل گیري ذهنی، نه از آن روست که امور دینی، غیر کند و این جهتمی

 شوندند و در تجربه یافت میا ست که آنها در دسترس تجربهبلکه از آن جهت ا
)Ibid( .هاي دینی با کردن ارتباط ساختارمند (سیستماتیک) ایده ذهن براي ثابت

ناچار آن دار و البته ناپایدار خداوند، بهتجربه ریشه بودن ها و اثبات واقعیدیگر ایده
کند و دنبال می »استداللی منتج از تجربه اولیه«ویژه ایده خداوند را در ها بهایده

ها، جایگاه، پشتوانه و ثباتی براي آن ر میان دیگر ایدهدهد تا دموضوع دلیل قرار می
افزون بر مفاهیم دینی، اساساً خود  ستا معتقد هاکینگبه دیگر سخن  ؛)Ibid( بیابد

استدالل بر امور دینی نیز برخاسته از درون تجربه دینی است؛ وي در تشریح برهان 
این  دهد،نشان می )C.f. Ibid, pp.301-312( وجودشناختی به روایت خودش

  .)Ibid, p.312( آیدبرهان از متن تجربه می
رود و انسان، به از سویی در همین نقطه است که اراده و خواست آدمی کنار می



194 
بهار 

/ شمار1396

سیداحمد فاضلی /69 ة

بردارانه و منفعل خواهد بود نه به  اي فرمانگونه، بهتجربهدنبال حقیقت دین در    
م به عنوان چیزي که مستقل از عنوان فرمانروا و فعال. ما به دنبال حقیقت دینی هستی

گرایی نیز بنابراین اراده ؛)Ibid, p.155( شودهاي محدود ما ثابت می خواست
تواند حقیقت را براي ما شناسایی و تعریف کند و باالتر از هر حقیقتی، حقیقت  نمی

یعنی  -ترین امورترین و باارزش گرایی مهمد. ارادهبازشناسی کنتواند  دینی را نمی
هاي حقیقت و در مواجهه با ثقل داوري در باب  را در میان همه آزمون -ر دینیامو

و  به بهترین وجه، اراده کند. اینکه چه نوعی از جهانآنها رها و ترك می
نهایت، تواند تعیین کند که ما درگز نمیکند، هرهاي ما را راضی و اقناع می خواست

  .)Ibid, p.156( واقعاً چه نوعی از جهان را داریم

  گیري نتیجه
در باب دین، درآمیخته با تجربه دینی و عرفانی است و این سه را  جیمزدیدگاه 

کند. از منظر وي تجربه دینی و عرفانی داراي ساختاري همسو با یکدیگر تحلیل می
واسطه و غیرمفهومی احساسی است که در متن خود مشتمل بر معرفتی مستقیم، بی

    و غیرعقالنی است.
گونگی جمع احساس و نوعی معرفت در تجربه دینی و عرفانی در دیدگاه چ
اي مانند احساس را نظران بوده است. وي واژهمحل بحث بسیاري از صاحب جیمز

میان دو نوع گیرد و که بر احوال عاطفی داللت دارد، دال بر معناي آگاهی نیز می
(شناخت  »ق آشناییشناخت از طری«و  »شناخت به...« نهد:شناخت تمایز می

به آن همگان  آید ودست می بهاستدالل تفکر و  طریقاز  ،»...به شناخت. «مستقیم)
شناختی ، »شناخت از طریق آشنایی«اما  ؛باواسطه است شناختیدسترسی دارند و 

دو از نظر  . اینآیدمی به شناخت در واسطه بی چیزي که در آن، غیراستداللی است
 آن دو را از یکدیگر تمییز داد؛توان  می بعد از وقوع که هستند  مختلفنوع  دو جیمز

همان حال در  واسطهیا شناخت مستقیم و بی »شناخت از طریق آشنایی«با این حال 
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که ماهیت  جیمزرو  این؛ ازدکن را فراهم می »شناخت به...«هاي خام  داده رخداد،
دارد تجارب عرفانی، هم کند، عقیده جو میو تجربه عرفانی را در احساسات جست

واسطه)؛ گو اینکه خود اند و هم حاالتی از آگاهی (معرفت بیحاالتی از عاطفه
بنابراین تجربه  اند؛و احساسی دارند و هم معرفتی عواطف نیز، هم کیفیت انگیزشی

اند و هم مؤثر در واسطهاز دیدگاه وي همچون عواطف، هم حاوي شناخت بی
  ی هستند. شناخت با واسطه و حصول

معناي  به جیمزتشبیه تجربه عرفانی به تجربه حسی در برخی مواضع از سوي 
معناي حسی  واسطگیِ معرفت متضمن در تجربه عرفانی است نه بهتأکید وي بر بی

اي چون وي تجربه حسی را تنها تا اندازه ؛تجربه دینی و عرفانی بودن حسی یا شبه
که  -جیمزتناقض میان دو ادعاي  دلیلان، به شمرد. برخی متفکران عرفمستقیم می

اند و این ادعاي وي که تجارب عرفانی تجارب عرفانی اصالتاً احساسی و شهودي
تنوع در در برخی آثارش غیر از  جیمزاما  ؛اندسرگشته شده -کیفیت معرفتی دارند

شناختی از ارتباط میان شناخت شهودي و مفهومی تحلیلی معرفت ،تجارب دینی
کند؛ شناخت از شناخت را معرفی می آن دو نوع جیمزکند. در اینجاست که ارائه می

که ما رنگی را  است که هنگامیواسطه و شهودي) طریق آشنایی (شناخت بی
که شناختی مفهومی و  »معرفت به...«ر بینیم، با آن سر و کار داریم. در سوي دیگ می

. پس  دهیم و...گ دیده شده نامی میپدیداري است، هنگامی است که ما به آن رن
معرفت «دهد که با اطالعاتی که ما در شناخت از طریق آشنایی، اطالعاتی به ما می

کیفی متفاوت است؛ البته شناخت از طریق آشنایی، به لحاظ کنیم، کسب می »به...
ن خود چنی جیمزآمیزد. اما طبق عقیده می در »معرفت به...«همیشه، تا حدودي با 

شناختی قابل توصیف و مساهمت نیست. شناخت از طریق آشنایی، هنگامی رخ 
شناخت ما از یک شیء به اثر محضی که بر  ،دهد که تا آنجا که ممکن استمی

هاي دینی و عرفانی این نوع گذارد، محدود شود یا در مورد گونهحواس ما می
ي که ا ندگیسطگی و سرزوابرخی امور را با بیدهد که ما شناخت، هنگامی رخ می



196 
بهار 

/ شمار1396

سیداحمد فاضلی /69 ة

کنیم. شناخت از طریق آشنایی، مشابه تجارب حسی است، احساس یا تجربه می   
اما در  رخی امور است؛ب »بودگیآن«ي پیشازبانی از واسطهغیرملفوظ و یک دانش بی

برخی امور مربوط است. چنانچه بخواهیم  »بودگیچه«، به »معرفت به...«سوي دیگر 
دهند و اگر بخواهیم بفهمیم برخی امور چگونه به گونه رخ میبدانیم برخی امور چ

، کیفیات و »معرفت به...«تکیه کنیم.  »معرفت به...«ند، باید بر ا امور دیگر مرتبط
 »معرفت به...«کند. هاي یک شیء را تحلیل، مقایسه، مقابله، تبیین و وصف مینحوه

 »شناخت از طریق آشنایی«اما  ساختار است؛ ـدانشی آشکار، بسیار ملفوظ و زبان
اي یا دهد که یک شیء با کمترین حواشی روحی و روانی واسطهزمانی رخ می

  اند ـ شناخته شود. دخیل »معرفت به...«مفاهیم جنبی ـ که در 
تقابل میان این دو نوع آگاهی، بسیار شبیه تقابلی است که در  جیمزاز دیدگاه 

) وجود دارد. Thought) و تفکر (Feeling(فهم متعارف از تفاوت میان احساس 
اخت هستند؛ احساسات ابزاري براي آشنایی و تفکرات ابزاري براي شن جیمزنزد 

 جیمزحال که  اما در عین ثمره آنهایند؛ و تفکرات، احساسات بذرهاي شناخت
عنوان  به -زمانی که به حالتی از آگاهی اشاره دارند -خواهد احساس و تفکر را می

همیشه در یک  شناخت این دو نوع ،کندمی تأکیدکار برَد، بارها  یکدیگر بهبدیل 
 شوند. آن دو مرزهاي پایانی یک طیفلحظه از دانستن، با یکدیگر ظاهر می

اند که از موارد حضور اولیه تجربه، در مرحله پیش از هر باوري به این تشکیکی
است. اما باز  ي ما کشیده شدهترین ساختارهاي نظرترین و انتزاعیحضور تا روشن

توانیم فرض کنیم که وجود لحظات آگاهی که مقدم بر هر شناخت ما منطقاً می
پردازي کنیم که نهد. حتی اگر ما چنین نظریهرا بنیان می »معرفت به...«روشنی است، 

شناخت از طریق آشنایی در همه لحظات واقعیِ دانستن، همیشه پیشاپیش با 
رسد که جدایی میان این دو نوع  شود، مرجح به نظر میمخلوط می »شناخت به...«

مضمحل شوند؛  »شناخت به...«ها در به جاي آنکه همه دانستن ،دانستن حفظ شود
تواند نمی »شناخت به...«کند که زیرا شناخت از طریق آشنایی، اطالعاتی را مهیا می
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  آن را عرضه کند.
گرایی مورد انتقاد عنوان نوعی ناعقل بهرا  شالیرماخراالهیات  هگلطورکه همان
عقل  در تحقیر جایگاه اشکاالتی اساسی ویلیام جیمز تفکرنیز در  هاکینگ، قرار داد

در بحث ماهیت  هاکینگترین نقش  بنابراین مهم ؛دینی یافت حیاتدر  اهیمو مف
 تجربه دینی و عرفانی، آمیزش و پیوندي است که وي در متن این تجارب، میان
احساس (عاطفه، گرایش) و مفهوم (ایده، نظر) برقرار ساخته است. از منظر سلف 

، احساس دینی که متن شالیرماخرگرایان مهمی چون و نیز احساس ویلیام جیمزوي 
سازد، از هرگونه مفهوم و آگاهی مفهومی و نظري خالی است و تجربه دینی را می

برداري (غیرالتفاتی) و مباشر لق، غیربدون متعي در آنجا وجود دارد، ا اگر آگاهی
تر از آن تجربه به عنوان فرعِ برخاسته از آن، اي پاییناست و مفهوم و نظر در رتبه

چنین نیست و ایده و مفهوم، در متن تجربه دینی  هاکینگاما از منظر  ؛گیردقرار می
و عاطفه را  توان احساسرتبه آن حضور دارد و اساساً نمیو عرفانی یا همراه و هم

  از ایده و مفهوم جدا ساخت. 
اي از ماهیت دین، تجربه دینی است و این تجربه، آمیخته هاکینگاز منظر 

ها در خود مرحله تجربه . این ایدهاستها و مفاهیم دینی احساسات دینی و ایده
حتی در شکل موضوع استدالل، به عنوان نتیجه  ،حضور دارند و به نحو بارزتري

نهد و در مرحله بعد، می شوند. تجربه، اصل ایده و استدالل را فرااهر میتجربه ظ
گیري از آن تجربه، به رقم زدن مفاهیم، نظریات و استدالالتی روشن ذهن با بهره

وي  ،طورکه گذشتپردازد تا به آنها ثبات و جایگاهی مستحکم دهد. همانمی
  تفصیل بازگو کرده است. چگونگی این مطالب را به

ها احساسی و شناختی، بلکه تن بنابراین روشن است که وي تجربه دینی را نه
اي که مفاهیم و نظریات در درون خود آن گونهداند؛ بهو تقریباً نظري می مفهومی

شوند. این نوآوري در کار وي موجب وجود دارند و به شکلی بارزتر از آن زاده می
طورکه تجربه  جربه حسی مطرح کند. همانشود بتواند تجربه دینی را در ردیف تمی
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حسی شناختی روشن در بر دارد، تجربه دینی نیز بر شناختی واضح که دربرگیرنده    
اما تجربه دینی فراتر از تجربه حسی است و روشن  ؛و نظر است، مشتمل است ایده

 نحوي نیست که این تفاوت به هاکینگتفاوت نیز دارد؛ گرچه از نظر  ،است که با آن
  کلی مغایر باشد.آن تجربه نسبت به تجربه حسی، به

در باب تجربه دینی و عرفانی، نسبت به نظریات  هاکینگروشن است که نظریه 
از دیگرسو و نظر  فورمنو  استیساز یک سو و دیدگاه  اتوو  جیمز، شالیرماخر

ربه که هم تجکند؛ چراوضعیتی بینابین پیدا میاز طرف سوم،  رایتوینو  آلستون
داند و هم شناختی و مفهومی و هم قابل مقایسه با دینی و عرفانی را احساسی می

  تجربه حسی.
هاي دیگر در باب ماهیت تجربه عرفانی، تصویر بر دیدگاه هاکینگبرتري دیدگاه 

شناخت داراي صور (شناخت مفهومی) در متن تجربه عرفانی و حفظ شورمندي و 
م وجه مزیت و برتري تجربه عرفانی را بر دیگر عمق آن است. وي با این کار، ه

کند و هاي متعارف منفک نمی کلی از شناختکند و هم آن را بهها حفظ می شناخت
هاي گذارد. نکات ریز و مداقهراه را براي مقایسه و تحلیل معرفتی و فلسفی باز می

ختی شنا تأکید قابل تأمالت فلسفی و معرفت ظریف وي در تبیین این مطلب، به
داورانه دیدگاه او در باب سهولت قابل اغماض نیست. استلزامات ارزش است و به

ماهیت تجربه عرفانی نیز بسیار مغتنم است. البته راهی که وي پیموده است، نیازمند 
عیار اش قابل ارائه به شکل یک نظریه تمامتکمیل و ترمیم است و به صرافت اولیه

ی فلسفی و علمی یاریگر در این زمینه و عدم تبیین و نیست که علت آن، نبود مبان
ي و هرحال تثبیت تجربه عرفانی نظراست. به هاکینگتعلیل کافی از سوي خود 

قلمدادنمودن آن حتی در تجارب عرفانی وحدت و  متفکرانه در متن شهود عرفانی،
 نظرانِ این عرصه،اي است که براي صاحبعنوان ماهیت این معرفت، نکته به

در باب ماهیت تجربه عرفانی، دیدگاهی مهم و  هاکینگپرعبرت خواهد بود. دیدگاه 
قابل اعتناست. وي با ظرافت و دقت تمام سعی دارد عاطفه و شناخت مفهومی و 
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هاي فکري  نظري را در متن تجربه دینی و عرفانی جمع کند و با این کار از آسیب
   کند. گرایی دینی و عرفانی احترازناشی از تجربه

  
   

                                                
 مهمی ایراد شده است که در نوشتارهایی دیگر به آن  ها، انتقادهاياز این دیدگاه یک بر هر

 پرداخته خواهد شد.
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