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 دینی بر اساس تجربه دینی هایشناسی گزارهمعرفت

 

 1زری رستمیان

 

 چکیده
رن ای از اروپای مدها و ادیان مختلف، این مبحث پیشینهدر فرهنگ« تجربه دینی»علیرغم فراگیر بودن  

( در مقام دفاع از دین مسیحیت مطرح شد و از 1161 - 1134ای که ابتدا توسط شالیرماخر )دارد. اندیشه
به شمار می رود؛ نظریه تجربه دینی، در ابعاد  ن زمان تاکنون، یکی از مباحث مهم در حوزه فلسفه دینآ

شناختی قابل بحث و بررسی است، که در این مقاله تنها بعد شناختی، پدیدار شناختی و معرفتروان
 تجربه دینی، سؤالشناختی آن مطرح شده است. بر همین اساس، پس از آشنایی با ماهیت و انواع معرفت

عه، کننده نقش دارد؟ روش این مطالاساسی این بوده است که: آیا تجربه دینی در ایجاد باور دینی فرد تجربه
فلوطین بهره  شناختیشناسی، از نظریه معرفتتفسیری است. در باب معرفت -کیفی، با رویکردی توصیفی

 تحت ایحسی، فهم و عقل بود و سپس از مرحلهگرفته شده است. وی معتقد به سه مرحله ادراک: ادراک 
برای تأیید ساختار توجیه معرفتی  کند. همچنینیاد می« احد»عنوان مرحله عالی، شهود و متحد شدن با 

شود مبنای این باورها ست(. از نظریه مبناگرایی استفاده شده است، )آنچه موجب توجیه باورهایمان می
که تجارب دینی دارای درجاتی از پایین به باال هستند، که در  عه آن استنتیجه به دست آمده از این مطال

نهایت در باور دینی شخص تجربه کننده )به میزان درجات تجربه( مؤثر بوده، بعالوه مبناگرایی در باورهای 
تیابى به های دسراه ،تجربیات راجع به خدا بیشترتواند ساختار این باورها را موجه نماید، و اینکه دینی می

مقام  اند نهتجربیات دینى مربوط به مقام کشف را.هایی راجع به خدا گذارند تا گزارشخدا را در اختیار ما می
داورى. این تجربیات وقتى که با یکدیگر و با سایر تجربیات علمى و فلسفى موزون و هماهنگ شوند 

 .وندبه عنوان شاهدى براى توجیه باورهاى دینى به کار ر تواندمی

 شناختی، باور دینی، فلوطین، مبناگرایی.: تجربه دینی، معرفتهاکلیدواژه
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 مقدمه

شناخت دین در دنیای  و معرفت از اصطالحات تازه اروپای مدرن در دو قرن اخیر است که باب جدیدی در «1تجربه دینی» 

ساز هبا الهیات طبیعی یکی از عوامل زمین مخالفت ،متعددی در پیدایی این نظریه دخیل بودند عوامل کنونی باز نموده است.

وابسته  را در این میان با الهیات ثبوتی، زنده بودن دین 2( شالیر ماخر14: 1361)هوردرن،  .بود« تجربه دینی»بروز نظریه 

. ندضمین کبه حیات تجربه درونی و بعد عاطفی و احساسی دین دانست و از این طریق برآن شد تا ادامه حیات دین را ت

 ،ساز پیدایش این نظریه بوداز عوامل دیگر زمینه فلسفه نقادی کانت و تحویل دین به قلمرو اخالق (121: 1311فعالی،)

ی با . او و دیگر تجربه گرایان دینبودطرح شالیر ماخر انتقادی به نظریه تحویلی کانت در باب فروکاستن دین به اخالق 

( بسیاری از دانشمندان مغرب زمین مانند 41: 1361هوردرن، رای دین در نظر گرفتند. )ای مستقل بطرح این نظریه حوزه

 که مبتنی بر است معرفتی ( بر آن بودند که تنها معرفت مطمئن بشری،1114-1632جان الک ) ( و1111-1116) هیوم

ماخر، که به دنبال  شالیر( 5: 1351سروش، . )، معنا کردند«تجربه»و علم درست و واقعی را . تأثرات حسی و تجربی باشد

راه حلی برای این معضل بود، با انتقال پایگاه دین از کتاب مقدس به قلب مؤمنان و طرح تجربه دینی به عنوان گوهر دین 

ب ظهور مکت عمالً قلمرو علم را از قلمرو دین جدا نمود و با این شیوه دین را از انتقادات علوم تجربی مصون نگه داشت.

شالیر ماخر نیز تحت تأثیر همین جنبش، تجربه دینی را گوهر و قلب دین دانست و یسم از موارد دیگری بود که رومانت

 ( 41: 1361ن، هوردر)ای تلقی نمود. حاشیه ،ین اموراهای عقلی را در استدالل

ریه بود که راه را برای پیدایی نظ هاییهای جدید علوم، یکی دیگر از زمینههای موجود در کتب مقدس با یافتهتعارض گزاره 

ی و شناسآنان تفسیرهایی را که از انسان. کلیسا علم و فلسفه را در خدمت الهیات گرفت. هموار کرد «تجربه دینی»

های هدر همین راستا اندیش. پنداشتندهای راستین دین میدند، به عنوان بخشی جدانشدنی آموزهداشناسی ارائه میکیهان

 ( 122: 1391کامرانی، . )علمی پدید آمده در اوایل قرن هفدهم، اعتبار کتاب مقدس را به چالش کشید

رسد یو به نظر م صاص دادتجربه دینی در چنین فضایی شکل گرفت به طوری که حجم وسیعی از مباحث را به خود اخت 

تجربه دینی دارای ( 249: 1314هپ برن، . )برخاسته است« تجربه دینی»بسیاری از مسائل مرتبط با فلسفه دین از توجه به 

این بحث ابتدا توسط . است 5شناختیو معرفت 4شناختی، روان3ها بعد پدیدار شناختیترین آنابعاد گوناگونی است که مهم

مطرح شد و در نهایت  1شناختی توسط ویلیام جیمزدر حیطه پدیدار شناختی دین و سپس در حیطه روان 6اتوشالیر ماخر و 

 (114: 1311عباسی، . )شناختی به آن پرداختنددر حوزه معرفت 11وپالتینگا 9و سویین برن 1آلستون

ن ابعاد تجربه برانگیزتریه از جمله بحثشناختی آن، کچیستی تجربه دینی، بعد معرفت در این مقاله پس از بررسی ماهیت و 

فرض ما در باب همگانی بودن تجربه دینی و اتصال به احد، پیش دینی در فلسفه دین به شمار می رود مطرح شده است،

است که در حالت نزول عوامل  خداوند به و بازگشتشاننخستین  مبداءکل موجودات، نظریه فلوطین است به نظر وی 

                                                           
1 Religious Experience 

2 Schleiermacher 

3 Phenomenological 

2 Psychological 

1 Epistemological 

1 Otto 

1 William James  

9 Alston 

1 Swinburne 

10 Plantinga 
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ی وی طی این مراحل را برای همه رسند.می و شهودحالت صعود به تعقل و کشف  و دری را درک کرده روحانی و جسمان

حال ما همچون حال مجذوبان خداست که می دانند چیزی در اندرون دارند هر چند نمی دانند آنچه : »داندها یکی میانسان

  (116: 1319)فلوطین،  «دارند چیست

دهد، ا تشکیل میر که پایه نظریات آلستون و پالنتینگا شناسی نظریه مبنا گرایی استمعرفت مبنای دیگر بحث ما در باب 

ی باورهای ما، نشأت گرفته از یک باور نخستین هستند که آن باور نخستین نیازی به توجیه طبق نظریه مبنا گرایی همه

ی باوری ویا زودباوری خود، همین نکته را به گونه خود پذیرفتنی است. سویین برن هم با ارائه نظریه آسانخودبه ندارد و

 پذیرش است.  کند که باور به هر چیز تا زمانی که دلیلی برای رد آن وجود ندارد قابل قبول ودیگر مطرح می

های زیادی را گشوده است، در این مقاله هدف نگارنده نقد و بررسی نظرات فوق نیست هر کدام از نظریات فوق باب نقادی 

ر این د چرا که با بررسی نظرات مخالف و موافق، مبنا و چارچوب نظری مقاله خود را بر پایه همین نظریات بنا نهاده است،

مگانی بودن و ه ارتباط مبنایی نظریه فلوطین در باب وجود خداوند و پذیرش آن ضمن بیان توصیفی نظریات مذکور، مقاله،

شود که و در تأیید آن، اشاره می با نظریه مبناگرایی، ها یکسان نیست(،ی انساناین ویژگی انسان )علیرغم اینکه در همه

 در واقع مبناهای محکمی در باورهای دینی ما ما دارند، مذهب و قوانین سنت، باورهای پایه ما که ریشه در فرهنگ، عرف،

، دارای باورهای پایه مشترک با هم هستند، دینی مختلف هایسنت توان اذعان نمود از آنجا که مردم دردارند. بنابراین می

  1را بر مبنای تجربه دینی بنا نهند. های دینی خوداستدالل کند کهآنان ایجاد می این توانایی را در

 النتینگا وپ بنابراین پس از تعریف از ماهیت و چیستی تجربه دینی، نظریه فلوطین بررسی شده است، سپس آراء آلستون و 

 برن ارائه شده و در پایان نیز نتیجه مباحث با توجه به نظریات این اندیشمندان آمده است.   همچنین سویین

 تجربه 

ظاهری  تجربه( 151: 1314حکاک، . )ی تعبیر نمودو باطنی ظاهری هاتجربهتوان به دو صورت ی انسان را میهاتجربه 

 مینه. لمس کردن و از این قبیل ،، شنیدندیدن ندمان ،شودگانه احساس میی است که توسط حواس پنجاتجربههمان 

 ،همان تعریف مذکور است ،خاص آن معنای( 152همان:) نمودتوان به نوع خاص و عام نیز تعبیر ی ظاهری را میهاتجربه

 شود و هدف آن، کشفتجربه اصطالحی است که توسط دانشمندان علوم تجربی به کار برده می ،لیکن در معنای خاص

آید؟ این اصطالح در علوم تجربی پدید می «الف»در پی  «ب»آیا همواره  اینکه. هاستدهیپدی بین و معلولعلی روابط 

 معنایی مهم و اساسی دارد.

نیز در  این تجربه ،گیردگونه که از نامش پیداست از درون آدمی سرچشمه میدیگر تجربه، تجربه باطنی است و همان نوع 

نظایر آن  و چون حاالت شادی و غم، رنج و سختی تجربیاتی( 153همان: . )است و عامبر خاص برگیرنده حاالتی مشمول 

به معنی  ی باطنیهاتجربهای از نوع تجارب با عوامل بیرونی پیوند دارند و بخش عمده این. هستند و عامتجربیاتی باطنی 

ه منحصر ب و ی نوع خاص مستقل از عوامل بیرونیی باطنهاتجربهاند. انسانی ظاهری درون هاتجربهعام انعکاس دهنده 

این نوع تجربه را یک رویداد نفسانی زمان  2دیویس. شونداوضاع و احوالی خاص هستند که منجر به کشف و یا آفرینش می

 ه بایدتجرب که گیرد و او از آن تا حدی آگاه است، وی معتقد استکند که در معرض صاحب تجربه قرار میمند توصیف می

                                                           
 ( باور موجه مسیحی مراجعه کنید.2000جهت مطالعه بیشتر به پالتینگا) 1

2 Davis تفسیری،تجارب شبه حسی،تجارب وحیانی، تجارب احیاگر،تجارب مینوی  : تجاربتجربه های دینی را در شش دسته قرار داده است

 (.1311کنید وفعالی) ( مراجعه1111برای مطالعه بیشتر به دیویس) وتجارب عرفانی.
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 معرض صاحب تجربه در از نظر زمانی قانونمند و منضبط باشد و بتوان آن را تحت سیطره چرخش زمانی در آورد همچنین

جربه انفعالی ت صاحب م،یدرد کنتوانیم برای خودمان ایجاد به عنوان مثال ما می ،قرار گرفتن به معنای غیرارادی بودن نیست

. گیردی درونی و نفسانی است که به طور مستقیم توسط فرد انسان صورت میهانیست، بلکه در قالب یک سلسله فعالیت

اما وی از آن  ،گیرندرویدادها و حوادثی که در معرض دید فردی قرار می ،بر آن اینکه صاحب تجربه از آن آگاه است عالوه

ه اً آن را بیان کند آن گزارش تجرباگر زمان تجربه بگذرد و صاحب تجربه بعد حتی. خبر است، تجربه نخواهد بودکامالً بی

 ( 33: 1999دیویس، . )است نه خود تجربه

به صورت تجارب عارفانه )که همان ارتباط عاشقانه با خداست( و تجارب فلسفی )که همان  ،ی باطنی در نوع خودهاتجربه 

. باطنی هستند یهاتجربهز از نوع ی دینی نیهاو تجربهی شاعرانه هاتجربه ،شوندکشف عقالنی حقایق کلی است( تقسیم می

 (154: 1314حکاک،)

 دینی تجربه چیستی 

در حالت  ،گیردیی که از درون انسان سرچشمه میگراتجربه ،ی باطنی استهاتجربه رمجموعهیز که تجربه دینی گفتیم 

مسائلی که در  ،تاس اساسی بشر و دیگر تجربه دینی مشتمل بر تجربه فلسفی و عرفانی است. موضوع فلسفه مسائل کلی

توان از آن چشم پوشید. قسمت اعظم مسائل فلسفه مابعدالطبیعه گنجد از آن طرف نمیهای جزئی نمیهیچ یک از دانش

 و ق کلیمعنای کشف عقالنی حقای»نهایت اینکه تجربه فلسفی به  و در روش فلسفه روشی استداللی و عقلی است ،است

 (155همان: «)شودطلب یک شوق حاصل می در زمینه ی وتنها اساسی بشری است

ه از دل خویش ب ،انسان قطع نظر از هر استداللی ،به معنای خداشناسی از راه دل و خداپرستی از روی محبت است عرفان 

بلکه تنها برای خدا می  ،انسان عارف خدا را نه به خاطر ترس از جهنم نه برای برخورداری از بهشت»سوی خدا راه دارد 

ای باطنی است که از سیر و سلوک قلبی به سوی خدا و طی عرفانی نیز تجربه تجربه( 411:  1311)سید رضی،  «جوید

 آید، به عنوان مثال توحید افعالی یک تجربه عرفانی است، یعنی شهودحاالت عشق و معرفت به دست می و مراحل مختلف

 (14:15113حکاک، . )1معنا که در هستی تنها یک فاعل وجود دارد این

 انسان ،دگیرصورت می و دلاتصال از طریق عقل  این. تجربه دینی یعنی اتصال به مبداء هستی و سرچشمه جمال و جالل

حقیقت و یا ادراک منطبق با واقعیت را به خودی خود  انسان. در درون خود هم میل به حقیقت دارد وهم میل به پرستش

جویی موضوع اصلی میل به حقیقت هاست،تیواقعنسان است. خداوند که منشاء دوست دارد و کشف آن باالترین لذت برای ا

 ،؟ برای اینکه اوالً آنچه از او صادر و تولید شده است، باید به معنایی خاصچرا. نامیممی« او»عقل را تصویر . »انسان است

 (2:611 ج ،1319)فلوطین، « اهت دارد.گونه که روشنایی با خورشید شبهمان ،داشته باشد« او»باشد؛ و شباهتی با « او»

گفتیم که کشف عقلی امور، فلسفی است بنابراین بخشی  قبالً. 2تجربه دینی است ،ارتباط عقلی با خدا نیو اشناخت  این 

ن وجهان باریتعالی، فرشتگان و پیامبرا صفات ماننداز ذات خدا آنچه مربوط به خداست  گذشته. از تجربه دینی فلسفی است

 (151: 1314حکاک، . )، از متعلقات تجربه دینی استآخرت

                                                           
 .110، ص 1310به: حسینی طهرانی، جهت مطالعه بیشتر نگاه کنید 1

ویلیام جیمز معتقد است استدالل مى کند که مراتب غیرعرفانى آگاهى )ادراک عقالنى( یگانه واسطه هاى حقیقت نیستند. این امر بویژه در  2

روشهاى فلسفى و کالمى فرعى اند و از تجربه دینى نشأت مى  ;ساس است صدق مى کندمورد دین که, به عقیده جیمز, خاستگاه عمیق تر آن, اح

 (1311)جیمیز،.گیرند
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به جز عقل از دل هم به سوی خدا راهی هست، انسان خداوند را نه تنها از روی حقیقت بلکه به عنوان موجود پاک و  اما 

ست خدا را نه تنها دو ،هدایت غریزه پرستش و بهانسان از راه دل  ،ها در حد پرستش دوست داردی خوبیسرچشمه همه

 (151همان: . )بیان دیگر دل هم توان شناخت خدا و هم توان دوست داشتن او را دارد به. شناسدبلکه می ،دارد

ای تجربه ،دی خاکی دارکره نیبر اای به قدمت زندگی انسان گرچه اصطالحی امروزی است( پیشینه) دینیتجربه  بنابراین 

دایی که با تعقل ابت فردی. های معمولی نیز از آن بهره مندندانسان ،تهکه تنها اختصاص به حکیمان الهی و عارفان نداش

ه مردم عام .دارای تجربه دینی است زیاو ن ،با غریزه فطری و پرورش نیافته خود به خدا گرایش دارد و شناسدخود خدا را می

 جربیات دینی است.نسبت به اولیاء الهی دارند، این محبت و معرفت نیز از ت که محبت و معرفتی معمولی

پیامبران . درسی پیامبرانه هم میی تجربهو به مرحله از این گذشته تجربیات دینی از سطح فلسفه و عرفان باالتر رفته 

قلی بنابراین تجربیات دینی دارای طیفی گسترده از شناخت ع. کسانی هستند که از باالترین مرحله تجربه دینی برخوردارند

و معرفت و گرایش قوی عرفانی و از آن باالتر تا مرحله نبوت و  و امور الهی تا شناخت عمیق فلسفی فطری از خدا و قلبی

 گیرند. دریافت وحی را در بر می

گونه که مطرح شد با توجه به زمینه تاریخی که موجب بروز نظریه تجربه دینی توسط شالیر ماخر شد، تعاریف اما همان 

یل داند و اموری از قبدینی را متعلق به حوزه عواطف و احساسات می تجربه د، شالیر ماخرمختلفی از تجارب دینی مطرح ش

(؛ و برخی مانند آلستون، آن را 41 :1319پترسون، )نامد احساس وابستگی و یا اشتیاق به حقیقت غایی را تجربه دینی می

(؛ و گروه سومی همچون 44: دارد )همان آورد که ساختاری مشابه ساختار تجربه حسیای ادراکی به شمار میتجربه

( 245: 1311کند )پراودفوت، دانند که شخص برخوردار از آن، آن را دینی تلقی و تفسیر میای میآن را تجربه 1پراودفوت

هم و هر صورت نکته م به. ی مشترکی نیز هستندهایژگیوی این تعاریف دارای بسیاری از تعاریف دیگر که البته همه

ی که موضوع بحث این مقاله نیز هست بحث معرفت و شناخت خداوند و باور دینی از طریق تجربه دینی است و این اساس

 موضوعی است که به صور مختلف به آن پاسخ داده شده است.

 بندی کلی اینتوان در یک دستهتعاریف زیادی از تجربه دینی ارائه شده است، با این حال می ،طور که ذکر شدهمان 

 شود.ها در واقع به یک نقطه مشترک وصل میی آنی مشترکی دانست که همههایژگیوتعاریف را دارای 

است  ی امری متعالی دربردارندهاینکه تجربه دیدنی  ،های متفاوت در امر متعالی بودندیدگاه علیرغم: آگاهی از امر متعالی

ز بنابراین فرض وجود امر متعالی نی ،ای واقعیت و تحقق عینی استاختالفی وجود ندارد. از نظر فرد مذهبی امر متعالی دار

 (25:  1315ربانی، . )در تجربه دینی ضرورت دارد

شرایط  و تآمدن بر مشکال و فائق: در تجربه دینی عالوه بر امر متعالی، نیاز به تعالی انسان به تعالی بخشی انسان نیاز 

انسان با : »در کتاب پویایی ایمان گفته است 2تیلیش. در نظر گرفته شده است ی انسانهایژگیو ضروریات از ناگوار زندگی

ولی چیزی همانند یک دارایی در تملک ندارد، در  ،شودآگاهی اش از بی نهایت به ایمان به تعلق داشتن به آن کشانده می

( 115 ص، 1951تیلیش، «)یدجریان زندگی رخ می نما درون عبارات انتزاعی آن چیزی است که به عنوان بی تابی دل

بدان وسیله انسان مذهبی جهان خویش را وحدت می  که عشق مقوله ای ماتقدم است: »گویدکواستنبام به نقل از ربانی می

تجربه دینی چه  بنابراین( 26: 1315ربانی، «)به بر ساختن خویش نائل می گردد و کندبر تضاد دیگر بودن غلبه می و بخشد

                                                           
1 Proudfoot 
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خویش  از اهبه واسطه آن تواندیمبالذات متضمن وسایلی است که انسانی  ،به صورت نیرویی دیگر چهو به عنوان عشق 

 (39-46 :1315گیسلر، . )های خویش برودورای محدودیت و بهتعالی یابد 

تجربه دینی در  یک .سرسپردگی و وابستگی مطلق است ،: ویژگی دیگر تجربه دینیسرسپردگی تام ویا وابستگی مطلق

چیزی نامقید ونهایی که انسان متمایل است با خلوص کامل و وفاداری بدان  ،ردارنده چیزی ورای یک تجلی صرف استب

عنوان امری مقتضی سر سپردگی غایی را نیز در  و بهسرسپارد، عالوه بر آگاهی از امر متعالی، آگاهی به عنوان امر غایی 

 بردارد.

 1تعاریف مختلف از تجربه دینی

( 1314) گراوندخر به نقل از شالیر ما

 231ص

 ی مطلقوابستهی از خود به عنوان موجود و آگاهاحساس وابستگی مطلق  

بخش بودن، زودگذر بودن و انفعالی  معرفت ،ناپذیریهای : وصفی دینی دارای ویژگیهاتجربه 63-62 ص( 1312) جیمزویلیام 

 بودن هستند.

 خدا( آگاه است.) مقدستقیما از وجود موجودی دیگر به عنوان ای که در آن فرد مستجربه (1923) اتو

ای به کار می رود که آدمی در اصطالح تجربه دینی به معنای خاص دقیق تر برای هرگونه تجربه 61ص( 1313) آلستون

 ارتباط با حیات دینی خود دارد.

 م دینی است.تجربه دینی تبادالت آگاهی ایجاد شده به وساطت مفاهی 111ص( 1312) هیک

 .داندای است که شخص متعلَّق این تجربه را موجود یا حضوری مافوق طبیعی میتجربۀ دینی تجربه 52ص( 1919) برنسویین 

علم به امر متعالی و »توان از تجربه دینی به دست آورد دو عنصر اساسی تنها ویژگی که می 53( ص1315) گیسلر

  .است« سرسپردگی تام به آن

 مواجهه یا رویارویی با امر قدسی. 4ص( 1311) هود

 آگاهی مستقیم از حضور خدا. 351ص( 1319) گاتینگ

به نقل از  1 ص( 1319) لنگهاوزن

 برایتمن

 داشته باشد. تواندیمای است که هر انسانی در ارتباط با خدا هرگونه تجربه

 .کندار از آن، آن را دینی تلقی و تفسیر میشخص برخوردای تجربه دینی است که تجربه  245ص( 1311) پراودفوت

ای که نامتعارف است و گاه با چنان کوبندگی ودل شکافی و یقین زایی و بهجت و درخشندگی تجربه 1ص( 1311) سروش

 آید.رسد که جز شکست و خضوع در مقابل آن بر نمیدر می

  

ود قلبى شود و به شهارد. این تجربه از شهود عقالنى آغاز میتجربه دینى انواع و درجاتى دتوان گفت که در حالتی کلی می 

 ،یابد. و هریک از این دو نوع تجربه نیز داراى درجات متفاوتى از شدت و ضعف است. در مرتبه شهود عقالنىخاتمه می

 ،ه در آنگیرد ککند. یعنى در موقعیتى قرار میهای حاوى تبیین دینى را به طور شهودى درک میفاعل تجربه صدق گزاره

عالم  هایپدیدهزیبایى و سایر اوصاف جالل و جمال حضرت حق را در حوادث و  ،عظمت ،حکمت ،علم ،قدرت ،دست خدا

                                                           
 تعاریف بدون در نظر گرفتن تقدم وتاخر زمانی مطرح شده است. 1
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یعنى او را به سوى خداوند و  ،کنندها نقش آیه را براى او بازى میبیند و این حوادث و پدیدهظاهر و متجلى می ،امکان

شود که شخص اوصاف خداوند را از رهگذر تجربه با آیات الهى دراین حالت موجب می اجههموکنند. اوصاف او راهنمایى می

چیزهایى را که در مرحله پیشین با عقل شهودى  تجربه کننده() سالکشخص  ،ذهنى و عقالنى درک کند. در مراحل بعدى

 (114: 1319فنایی، بیند. )درک مى کرد با چشم دل می

 شناسی تجربه دینیمعرفت

کند و آنچه از زوایایی خاص مسائل مربوط به تجربه دینی در توجیه باورهای دینی را بررسی می دینی شناسی تجربهعرفتم 

اورهای توجیه گر ب تواندیم شناسی دینی مهم است در درجه اول پاسخ به این سؤال است که آیا تجربه دینیبرای معرفت

 ت؟ها از این طریق قابل توجیه اسکند یا اینکه برخی از آنینی را توجیه میی باورهای ددینی باشد؟ آیا تجارب دینی همه

این نتیجه  توانمی «از اینکه من خدا را تجربه کردم»ترین مسائل معرفتی تجربه دینی توجیه این باور است که آیا عمده از 

 چاردیو ر انگیپالنتآلستون،  ،اندموده؟ مشهورترین کسانی که در این زمینه نظریاتی را مطرح ن«خدا هست»را گرفت که 

های نقادی باب اند کهاز این اندیشمندان در توجیه معرفتی تجربه دینی نظریاتی را ارائه نموده هرکدام. برن هستند نیسو

ها به صورت نقادی نظریات اینان نیست تنها با ذکر مختصر نظرات آن ،زیادی را باز نموده است در این مبحث هدف

بناگرایی و پرداختن به نظریه م با پرداختن به نظرات سایرین سپس رض نظریه معرفتی فلوطین مطرح شده است وفپیش

 است.  بوده شناسی تجربه دینیدر پی یافتن پاسخی برای معرفت

 1فلوطین نظریه

از جمله فیلسوفانی  ویم( به عنوان یکى از نوافالطونیان، واضع حکمت اشراق و عرفان است.  211)متوفى در  فلوطین 

 عقیده 2او از منظر وحدت وجودى است که نظریاتش تأثیر زیادی در فلسفه اسالمی به ویژه نظریات مالصدرا داشته است.

 نخستین ءمبدا 3فیضانداشت حقیقت واحد است و احدیت، اصل و منشاء کل وجود است. به نظر فلوطین کل موجودات، 

 4عوامل روحانى و جسمانى را ادراک کرده و در حالت صعود به درک ،که در حالت نزولو بازگشتشان نیز به آن است  هستند

 رسند.مى 6و اشراق و کشف و شهود 5و تعقل

و  عقل ،بخل و دریغ است و فیاض و زاینده صادر اول او در عالم وجودنخست کامل و بى ءمدعى است مبدا فلوطین 

و با وجود کثرت،  1ولى به پایه او نیستند ضمنا عاقل و معقول متحدند معقوالت است که در مراتب کمال به وى نزدیک

 واحدند. 

. تندهسکل و متصل به او  ءفلوطین از منظر وحدت وجود مدعى است کلیه موجودات ناشى از مبداگونه که مطرح شد همان 

 هاى این عالم و نقص و زشتى و بدىشدر واقع روح یا نفس انسان در نزول از ملکوت به ناسوت گرفتار ماده شده و به آالی

ترین درجه ناسوتند و متخلقین به فضیلت خدمت به خلق به پرستان در پایینچونان خواص ماده گرفتار آمده است. شهوت

                                                           
 قل شده است.( ترجمه  محمد حسن لطفی  ن1391) مطالب مربوط به نظریات فلوطین از دوره آثار فلوطین 1

2 Pantheism 

3 Emanation 

2 Perception 

1 Raisonnement 

1 Intuition 

 ( ابن سینا واتحاد عاقل ومعقول مراجعه نمایید.1391) برای مطالعه بیشتر به خدری 1
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 1بازگردند باید از این ماده اعراض نموده و به نظاره و سیر ءخواهند به مبداهذا نفوسى که مىآزاری، در سعادت. معجاى مردم

 (1311)محمدی اصل، عالم معنى بپردازند تا به باال صعود کنند. 

موطنی که از آنجا به این عالم مادی  ،دیدگاه فلوطین انسان دارای روحی است که باید به مقصد و موطن اصلی خود از 

قصد د و سپس به مداند که چند صباحی باید در این جهان مادی زندگی کنانسان را مسافری می وی. بازگردد ،رسیده است

 به عالم معقول وجهان برین تواندیممعتقد است روح انسان قبل از جدایی کامل از بدن مادی  فلوطین. اصلی خود برسد

توانی روح چیزی ارزشمند وخدایی است، پس یقین بدان که با یاری چنین چیزی به خدا می: »گویدصعود نماید از این رو می

 «زیرا مراحل میان تو واو بسیار نیستند ،وبدان که راهی دراز در پیش نداری ،بنه صعود ی در راهرسید وبی واهمه وتردید پا

 (664: 1319)فلوطین، 

دیدگاه فلوطین، هر روحی استعداد صعود به سوی عالم معقول را دارد، اما این امر بدین معنا نیست که هر روحی هم  از 

ی عالم معقول دارای و روحاند است سیر معنوی از این جهان به جهان معنوی معتق وی. به عالم باال صعود کند تواندیم

ط و اند و در هبوکرده نظاره ها هستند، کسانی که حقایق عالم راها دارای آن ویژگیشرایطی است که تنها برخی از انسان

: 1319انی، رحم. )شوندند و یا عاشق میاند که بعدها فیلسوف، هنرمهایی قرار گرفتهسقوط خود به این عالم در کالبد انسان

34-25) 

روح آدمى در مرحله اول از این جهان داند یم و صعود روح آدمی به سوی جهان معقول را دو مرحله و سفرسیر  فلوطین 

 کنماید و در مرحله دوم به بلندترین نقطه جهان معقول؛ یعنى جایى که سفر روح سالمادّى به سوى جهان معقول صعود مى

رسد. اما چنین نیست که هر انسانى بتواند سیر و صعود خود را به پایان برساند و به قله رفیع سفر روحانى نایل به پایان مى

خواهند شد که پس از نیل به عالم معقول جاى پا را محکم کرده باشند،  نهاییگردد، بلکه ارواحى موفق به صعود به مقصد 

 .معقول متوقف خواهد شد ها در ابتداى جهانوگرنه سفر آن

ست معرفتی که متکی به پندار و تردید نیست و چیزی نی ،حقیقی از نظر فلوطین معرفت عقالنی است و اعالء و ناب معرفت 

است  معرفت در حقیقت دانشی این. آیدکه از کسی آموخته شده باشد وهم چنین از راه تحقیق و استدالل نیز به دست نمی

ای از محتواهای دانش او از طریق استنتاج حتی معتقد است اگر کسی مدعی باشد که پاره وی شودیواسطه حاصل مکه بی

واسطه بر او روشن و آشکار است، هر چند بی و ها به خودی خودالاقل تصدیق خواهد کرد که بعضی از آن ،به دست آمده

 (116: 1314ندایی، . )عقیده درست این است که تمام دانش او از خود اوست

 داند و معتقد است:ادراک حسی را نیرو می فلوطین 

 ، بلکه باید بکوشدباشدالزم نیست متوجه محسوسات  ،نیروی ادراک حسی روح» 

 آیند، دست بیابد، به تصاویری که بر اثر ادراک حسی در موجود زنده پدید می تا 

 ری که خاصحسی ظاه ادراک. تصاویر خود از نوع چیزهای معقول هستند آن رایز 

 ادراک  نیا و زنده است تنها تصویر سایه واری از ادراک خاص روح است موجود 

 بی ،هاستصورتنظاره  ،ادراک حقیقی تری است ،که بر حسب ماهیتش اخیر 

 ها به موجود زنده فرمان ی آنکه روح به وسیله هاصورت این. سبب انفعالی شود آنکه 

 اندیشیدن شهود درونی و داوری و منشاء تعقل ،کندرا رهبری می واو گذراندیم 

                                                           
1 Contemplation 
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 (49-51: 1319فلوطین، «)است 

یارای رسیدن به سوی مبداء نخستین را دارد، در هر انسانی وجود دارد، ولی به یک  که فلوطین معتقد است روحی مستعد

 اطرخ ت آن را دارد. در اینجا دوبارهاندازه نیست ولی هر انسانی با توجه به دریافت عقلی خود از هستی و خداوند توان دریاف

افراد در  از پایین به باال، در برخی از درجاتی ارتباط با خداست با در شود که تجربه دینی نیز هر گونه تجربه انساننشان می

حد  ربرخی د و درحد باالترین میزان آن است که مرحله شهود است و وحی پیامبران نیز در باالترین مرتبه آن قرار دارد 

 و در شناخت انسان نسبت به مبداء هستی تواندیمی این تجربیات ولی در واقع همه ،پایین در مرحله حس و ادراک است

 باشد.یم موثر «خدایی وجود دارد»اینکه 

 در وتوجه به اعتقاد به مبداء آفرینش و پذیرش این باور نخستین که خدا وجود دارد و عقل انسان منشاء خدایی داشته  با 

 شود.با نظریه مبنا گرایی ادامه داده می ،به عالم باال صعود کند دنباله بحث تواندیمعالم مادی نیز 

 توجیه معرفتی تجربه دینی بر پایه مبنا گرایی

ت. توجیه معرفتی باور دینی توسط تجربه دینی اس ،شناسی تجربه دینیترین مسأله معرفتگونه که مطرح شد، عمدههمان 

 های گسترده و جامعی که در این حوزهترین معرفت شناسان معاصر است که به سبب پژوهشآلستون یکی از مهم ویلیام

ایی مبنا گر»توان آن را در چارچوب رهیافتی که می آلستون. است اتیو الهبه انجام رسانده است مورد توجه اهل فلسفه 

 پردازد.به فعالیت می ،شناسی تعبیر کرددر حوزه معرفت 1«معتدل

دارد، اما یی است که بقیه پیکره را نگه میهاهیپاشود که ساختار معرفت دارای گرایی غالباً در قالب این آموزه بیان می مبنا 

 کنند: باورهاییتقسیم می دو دستهبه  ما راگرایان باورهای  مبنا( 56: 1311آلستون؛. )گاهی نیاز ندارندها به هیچ تکیهخود پایه

ها از آن دییتأ و ی غیر اساسی که توجیهو باورهاهستند  2دهند که باورهای پایهساختار معرفتی ما را تشکیل می که بنای

 (119: 1311عباسی، . )باورهای پایه است و باورهای مستنتج نام دارند

ا متفکران ام .اندداده رارق «خطاناپذیر» و« بدیهی حسی»، «بدیهی اول»باورهای پایه را در سه دسته  ،گرایان کالسیک مبنا 

اتکای به این سه نوع باور پایه را نادرست دانسته و معتقدند که دامنه باورهای پایه « 3شناسی اصالح شدهمعرفت»وابسته به 

 بیش از این است.

ادی که م متناظر با باورهای بنیادی به واقعیت عالم»کند که ( به تفصیل استدالل می1991« )درک خدا» کتابدر  آلستون 

ابیم و یباور بنیادی به واقعیت الوهی وجود دارد که ما در تجربه دینی از آن آگاهی می ،از طریق تجربه حسی از آن آگاهیم

باورهای خاصی وجود دارد که بازتاب لحظه هایی از  ،«بینیمشیئ در مقابل خود می»مشابه با باورهای حسی جزئی نظیر 

 پایه برهمین قیاس تجربه دینی ،که تجربه حسی مبنای اعتقاد ما در جهان فیزیکی استگونه تجربه دینی هستند وهمان

 (116: 1991آلستون، . )«باور دینی است واساس

                                                           
1 Foundationalism Moderate 

2 Basic Beliefs 

3 Reformed Epistemologyپالتینگا، ولتر ستورف و آلستون ، معتقدند باور به خدا به صورت منطقی نیاز به  ، متفکرانی چون آلوین

 .1193استدالل ندارد وباوری پایه است. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به پالتینگا و ولترستورف،
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نیم(، بیی را میاگربهدر ادراکات معمولی )مانند وقتی  .همان ساخت تجربه حسی را داردتجربه دینی  است که معتقد وی 

 .جلوه و ظاهر آن گربه )پدیدار( و مدرِک() شودی که مشاهده میاگربه ،مدرَک() ندیبرا می سه جزء وجود دارد کسی که گربه

راند، گذی دینی را از سر میکه تجربه شخصی: همین قیاس وی معتقد است که در تجربه دینی هم سه جزء وجود دارد بر

ادراک حسی  در( 96-99: 1316اکبری، ) گر آید و ظهور وت جلی خداوند بر آن شخص تجربهخداوند که به تجربه در می

در تجربه دینی هم خداوند  ،همین قیاس بر. ها باشیمدهند که ما قادر به شناخت آناعیان خود را به نحوی به ما نشان می

 (96همان:. )کند که ما بتوانیم وی و افعالش را بشناسیمخود را به نحوی ظاهر می

دام کتواند منبعی برای معرفت یا توجیه معرفتی باشد گرچه هیچمی حسیتجربه نیز مانند  دینیتجربه معتقد است  آلستون 

حسی و  ربهتجگر اعتبار از این دو همیشه خالی از خطا و اشتباه نیست. به نظر او اختالفات بین این دو گونه تجربه، نشان

موجب معرفت  دینی تجربهمختلف از تجربه است. همچنان که  دو گونهدینی نیست؛ بلکه تنها نشانگر  تجربهاعتباری بی

تواند موجب ایجاد معرفت برای دیگران باشد. به نظر آلستون ما برای اعتماد شود، گزارش آن نیز میبرای خود شخص می

یم و تنها ها اعتباری اولیه قائل باشآن همهتوانیم داشته باشیم مگر آنکه برای هیچ دلیل کافی نمیبه منابع تجربی باورها 

تمام عیار  گراییشکها را کنار بگذاریم در غیر این صورت گرفتار ها به دست آوردیم آناعتباری آناگر دالیلی برای بی

خواهیم شد. به نظر او هر عمل شناختی که به لحاظ اجتماعی تثبیت شده باشد باید به عنوان منبعی برای باور صادق پذیرفت 

 (41:  1313آلستون، مگر دالیل کافی برای رد آن در دست باشد. )

ها اعتقاداتی نیا. نامدمی «M1اعتقادات » شوندی دینی موجه میی تجربهدینی را که به وسیله آن دسته از اعتقادات آلستون 

دهد، یا نحوه ای که خداوند در یک لحظه خاص در برابر فاعل شناسا واقع آنچه خداوند انجام می» بارههستند در 

 (1: 1991آلستون، «)شودمی

از دیدگاه وی باورهای واقعا پایه باورهایی  ،پالتینگاست« 2باورهای به درستی پایه»ترین دیدگاه به اعتقادات آلستون، کینزد 

ی معقول انهیقرها بدون هر گونه فاعل شناسا عقالً موجه است، به عبارت دیگر پذیرفتن آن برای هاهستند که پذیرش آن

قلمرو  البته. گیرندرهای واقعا پایه قرار میدر زمره باو Mجمله بسیاری از اعتقادات  و ازاست، بسیاری از باورهای پایه 

اورهای مبتنی بر ب نگایپالنتبه اعتقاد  ،باشندتر از باورهایی است که صرفاً مبتنی بر تجربه میباورهای واقعا پایه گسترده

 (119: 1311عباسی، . )باشندها و احساسات دیگران نیز باورهای واقعاً پایه میحافظه و باورهای راجع به اندیشه

 ی باورهایداند، بنابراین همهکند نیز باورهای پایه میوی باورهایی که شخص از والدینش درباره خدا اخذ می همچنین 

ادات و رابطه میان باورهای پایه با اعتق نیبنابرا ستندینمبتنی بر تجلی تجربی خدا بر آگاهی فاعل شناسا  ،راجع به خدا

بوده و باورهای مبتنی  Mاز یک جهت باورهای واقعاً پایه اعم از اعتقادات  چراکه ؛تمن وجه اس و خاصعام  Mباورهای 

ها زیرا بخشی از آن ،از باورهای واقعاً پایه هستند اعم Mشود و از منظر دیگر اعتقادات بر حافظه و مانند آن را هم شامل می

فقیه، ) اشندببخش از قلمرو باورهای واقعا پایه خارج می باشند که اینعالوه بر تجربه دینی بر باورهای زمینه هم مبتنی می

1312  :112-111) 

هایی نیز با هم دارند، آلستون توجیه تفاوت وجود دارد، این دو Mهایی که میان باورهای واقعا پایه و باورهای همه شباهت با 

ناسی ما را لزوماً ناشی از تجربه مستقیم ما از باورهای خداش نگایپالنتداند، اما را به واسطه تجربه دینی می Mاعتقادات 

                                                           
1 Manifestation- Beliefs )باورهای تجلی بنیاد( 

2 Properly Basic Beliefs 
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خداوند باور  به( من در وضعی خاص )به عنوان مثال مشاهده دریای بیکران ،دیدگاه وی مطابق. داندحضور خداوند نمی

 ارت دیگرعب به. بلکه یک سازوکار مسبب است ،ای برای اعتقاد به خداوند نیستدر یای بیکران قرینه مشاهده. یابممی

رابطه  Pو محتوای  C ، اما دیگر الزم نیست میانشود Pسبب ایجاد اعتقاد من به  Cخداوند مقدر فرموده است که وضعیت 

نائل شدن من به تجربه مستقیم خداست،  سبب Cچنین نیست که وضع  نگا،یپالنتاز نظر  بنابراین. خاصی وجود داشته باشد

   ( 51-59: 1312ی، و عباسمبینی . )شودرانگیخته میمن ب در Cوضع  صرفاً دربلکه اعتقاد به خدا 

جربه دینی وی پنج نوع ت. )سویین برن است دیدگاه ،شناسی تجربه دینی مطرح شده استدیگری که در مورد معرفت دیدگاه 

. کنداده می( استف255:  1311 گراوند،) یا زود باوری توجیه این امر از اصل آسان باوری برای وی( .1نموده است تعریف را

حاضر است،  Xشناسی به نظریک فاعل شناسا برسد که من معتقدم که این یک اصل عقالنی است که اگر به نحو معرفت»

( وی معتقد است اگر به نظر شخصی چیزی وجود دارد 91: 1316اکبری به نقل از سویینبرن، . )«حاضر است Xآنگاه احتماالً 

آن را تضعیف کند. بنابراین در ادراک حسی خطا وجود دارد ولی به معنای خطا بودن  پس وجود دارد مگر اینکه دلیلی موجه

 (462: 1319ها نیست. )فعالی، ی آنهمه

کاربرد این اصل را منوط به شرایطى خاص  ،اما در عین حال ؛کندبرن دو دلیل را در صحت این اصل بیان می سویین 

 :ها براى استنتاج نتیجه وجودشناختى معتبر نیستدر آن اصل این به کار بردنکند که داند. او چهار وضعیت را ذکر میمی

 ،ان مثالرخ دهد. به عنو ،یا تجربه دینى در شرایطى که در گذشته غیر موثق بوده ،وضعیت اول: فاعل شناسا غیر موثق بوده

 هایرصقیا تحت تأثیر استفاده از  ،دهفاعل شناسا گرفتار توهم و خیاالت بو ،توان وضعیتى را در نظر گرفت که در آنمی

 .قرار داشته باشد گردان،روان

را  نادرستى آن ،مشابه هایتجربه هاتجربه ،ای را ادعا کند که در همان شرایطتجربه ،وضعیت دوم: کسى در شرایطى خاص

شته ای خاص را داادعاى تجربه ،در شرایطى ،موردى را در نظر بگیرید که فاعل شناسا ،اند. براى این وضعیتمعلوم ساخته

 .رسد آن شرایط براى آن ادعاى ادراکى کافى نباشدباشد که به نظر می

 .وضعیت سوم: مواردى که شواهد بسیار بسیار قوى مبنى بر عدم وجود متعلَّق تجربه وجود دارد

تبیین  x از پذیرش وجود عینى را براى فاعل شناسا بتوان از طریق دیگرى غیر x شناختیمعرفتوضعیت چهارم: علت حضور 

 (211 :1319. )اکبری، کرد

رای ای که شخص عنوان دینی را برسد سویین برن شرایط متعددی را برای عدم پذیرش هر نوع تجربهبنابراین به نظر می 

که در  ی استاکند در نظر گرفته است، ضمن اینکه باید یاد آور شد که مقصود ما از تجربه دینی همان تجربهمطرح می آن

 کند.شود و این احساس را که این تجربه در ارتباط با خداست برای او فراهم میشرایط خاص از سوی فرد تجربه می

 گیرینتیجه

                                                           
 ( ، عقل واعتقاد دینی مراجعه کنید.1311پترسون ) جهت مطالعه بیشتر به 1
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 ،قادر و مهربان را که عالقه مند به ماست ،دهند که حضور یک موجود غیر بشرىبا صداقت و سادگى گزارش می مردم 

ه ها روی دادهمواره در زندگی آن ،ها نبودهها رویدادهاى منحصر به فردى در زندگى آنن تجربهاند. ایمستقیماً تجربه کرده

به »مشابه با تأثیرات مشابه گزارش شده است.  تجربیاتى ،های مختلفها و مکاناز سوى بسیارى از مردم در زمان است.

تجربیات واقع نما هستند و از این رو یک موجود خیرخواه دلیل قوى اى بر این باور داریم که دست کم بعضى از این  ، مایقین

 این استداللی است که گاتینگ. «ها متجلى ساخته استوجود دارد که خود را بر انسان ،و قدرتمند که عالقه مند به ماست

 (316: 1319گاتینگ، . )تجربه دینی دارد در باره

این ادعاى مهم را اثبات  ،قبل از همه چیز و مهم تر از هر چیز، های تجربیات دینی افراددر گزارش 1وجود تنوع علیرغم 

 طورکههمان .بر ارتباطى اصیل با حقیقتى ماوراى ماست مبتنى ،کنند که دین به عنوان یک پدیده فراگیر زندگى انسانىمی

  :بودن تجربیات دینى گفته است نماواقع از (،1319) به نقل از گاتینگ 2. براددىسى. 

 ادعاى هر دین یا مذهب خاص بر در دست داشتن حقیقت نهایى یا کامل در باب ،ظر منبه ن» 

 توجه و اعتنا ندارد. اما نقطه مقابل  ارزش ایلحظهآن قدر احمقانه است که  ،موضوعات این 

 نظامى عظیم و متشکل از اوهام صرف ،تمام تجربیات دینى نوع بشر گویدمیتفکر هم که  این 

 .«اگر نگویم کامالً( بعید و دور از ذهن است)تقریباً به همان اندازه  ،منبه نظر  است، 

ایی بینیم که آدمی به جدر همین رابطه جیمز، نیز معتقد است اگر به مشکالت درونی هر یک از علوم نظری بیندازیم می 

ها را با ل باقی بماند و یا آنعلمی و فلسفی آن الینح رسد که باید نگرش نظری محض را کنار نهد و بگذارد مشکالتمی

 (535: 1391جیمیز، . )ایمان فعال خود از بین ببرد

جهان کنونی را بخشی از جهان روحانی و هدف  داند کههای زندگی دینی را بر پایه عقایدی می، ویژگی 3(1391) جیمیز 

اساسى از ذات  هایگزارششامل  را دینى عقاید( نیز 1319) توان رسیدن به عالم برتر قلمداد نمود. گاتینگمی نهایی را

این که او به کالبد انسانى درآمده تا ما را نجات دهد(  ،)براى مثال ،( ارتباطات او با انساناست )مثالً این که او قادر ،خداوند

اخروى اى و حیات  بخشندمیها( که به زندگى ما حیاتى پر شور اخالقى اى )چون ایثار و عشق به همه انسان هایآرمان

ن جهان به وجود احد، زندگی مادی ای داند. فلوطین ضمن اعتقاد، میکه بستگى به کیفیت اخالقى زندگى ما در این دنیا دارد

داند که توان رسیدن به عالم باال را دارد هر چند که در داند، وی انسان را دارای روحی میرا بخشی از زندگی عالم باالتر می

ها امکان رسیدن به ی آنعلیرغم اینکه همه ها را کاهش داده ومعنوی انسان ، خصویت روحانی وبند دنیای مادی شدن

 ها توفیق رسیدن به آن را ندارند.ی آنمرحله باال را دارند ولی در واقعیت همه

ست تا ما فى اکا شوند،میدست کم تا حدى از دسترسى به خدا ناشى  ،این حقیقت که اعتقادات دینى نوع بشر ،عالوه به 

 هایلنسها( در اثر ارتباط نزدیک و مستمر عقاید اصلى ادیان بزرگ جهان را جدى بگیریم. این عقاید )حداقل بخشى از آن

ها آن باید ،حتى اگر چون و چرایى در باور به این عقاید داشته باشیم ،اند و بنابراینبشرى با قدرتى فوق انسانى شکل گرفته

 با دقت و با احترام مورد بررسى قرار دهیم.  ،بالقوه حقیقت را به عنوان منابع

تواند دالیل قوى اى براى پیوند دادن خودمان با دینى می هایتجربهبودن  نماواقعرسد که قبول نظر می به بنابراین، 

ند را خیرخواه و قدرتم توان با علم به این که یک موجودرا به زحمت می هاگزارش ایندینى بزرگ نوع بشر باشد.  هایسنت

                                                           
 از واژه تنوع استفاده شده است چرا که تجربیات دینی علیرغم تنوع در اصل آن که همان امر الوهی است تفاوتی ندارند.   1

2 C. D. Broad 

 ( تنوع تجربه دینی ، مراجعه نمایید.1311جهت مطالعه بیشتر به جیمیز)  3
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 ،توانیم چنین خالصه کنیم که تجربیات راجع به خدا بیشترما این وضع را می .کرد توجیه ،که عالقه مند به ماست وجود دارد

هایی راجع به خدا را. البته این دستیابى ضرورتاً مستلزم حدنصابى گذارند تا گزارشهای دستیابى به خدا را در اختیار ما میراه

اما این توصیف از آنچه از سوى ادیان بزرگ گفته شده  ،هست شویممیز توصیف آن موجودى که در تجربه با آن رو به رو ا

 .بسیار قاصر است ،و آنچه تقریباً همه مؤمنان به آن باور دارند

و بدانها معتقد  دریزمییابد در قالب مفاهیم چیزى را که در ظرف تجربه خویش می 1تجربه کنندهشخص  دیگر سخن، به 

معتبر و موجه نیستند.  ،و لذا به خودى خود اندخامالبته این تجربیات  .شود. پشتوانه چنین باورهایى همان تجربه دینى استمی

 باید این نظام را با سایر باورهاى دینى ،ها را در یک نظام منسجم بگنجانیم. در مرحله بعدها ما ناگزیریم آنبراى توجیه آن

ها ها را برطرف و تعارض آنبا مجموعه باورهاى دینى و غیر دینى خود بسنجیم و تناقض و ناسازگارى آن ،در نهایت خود و

 اند نه مقام داورى. این تجربیات وقتى که با یکدیگر و با سایر تجربیاترا حل کنیم. تجربیات خام دینى مربوط به مقام کشف

به عنوان شاهدى براى توجیه باورهاى دینى به کار روند. و تبیین دینى  وانندتمیعلمى و فلسفى موزون و هماهنگ شوند 

( وبه نظر 115: 1319)فنایی،  خود یکى از معیارهاى تصحیح تجربیات دینى است ،اى که مأخوذ از تجربه دینى پیامبر است

 کند. یر میقبول و پذیرش آن را انکار ناپذ ،رسد در امر دینداری ضرورت توجه به تجربه دینیمی

   

  

                                                           
 ز کلمه سالک استفاده نموده است ، نگارنده نظر به قبول همگانی بودن تجربه دینی ، آن را به تجربه کننده تغییر داده است.( ا1311فنایی) 1
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