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 گرایانه از رابطۀ علم و دینروایتی نوسنت

 «علم و دین یکپارچه»تقریر و بررسی نظریۀ 

 

 1نیامجتبی اعتمادی

 

 چکیده:
با به چالش  «یکپارچه دین و علم»پژوه برجسته امریکایی، در نظریۀ موسوم به شناس و عرفانکن ویلبر، فیلسوف، روان

امدرن های دینی پیشآوا با گوهر سنتاش، همدین، علم را در تعریف بایسته فراخواندن تقریرهای ناتمام و جعلی از علم و
گرایانه به بحث و تأمل در باب رابطۀ علم و دین ، از موضعی نوسنتازدواج حس و روحکند. وی که در کتاب تلقی می

ثابۀ به م« بزرگ وجود زنجیره»در عین پاسداشت شأن و جایگاه « یکپارچگی نظریۀ»کوشد تا در پرتو پردازد، میمی
آوردهای شایسته و ارزشمند مدرنیته را نیز در طرح جامع خود ملحوظ دارد. ویلبر هسته مشترک ادیان پیشامدرن، دست

 لکهب ندارد، را درونی ساحت هایبخش از یکی عنوان به روح نفی امکان تنها نه اش،کامل معنای در بر آن است که علم
 به این ترتیب، .بود خواهد دارا نیز را روحی و ذهنی هایتجربه قلمرو در بررسی و پژوهش انامک حسی، قلمرو بر عالوه

گروی هتجرب»ها باید از علم خواست که خود را از التزام به سازی علم و دین و ارائۀ تصویر درستی از آندر مسیر یکپارچه
نیز در این میان باید صدق مدعیات خود را موقوف را بگیرد. دین « گرایی کاملتجربه»منصرف سازد و جانب « محدود

های علمی )شامل مراحل های معتبر پژوهشها را بر اساس اسلوبشواهد تجربی )به معنای کامل و موسّع آن( بداند و آن
ه تجرب های جزمی، دستیابی به نوعیحکم، ادراک و تصدیق( تنظیم و تنسیق نماید و به این ترتیب با انصراف از بیانه

لم و بار نمودن عکوشد تا به زعم خود، با سبکواسطه را غایت مطلوب خود قرار دهد. ویلبر به این ترتیب میمعنوی بی
ها را در مسیری کامالً هموار برای آشتی و مصالحه اندک آناند، اندکهای ناتمام و جعلیاتی که بر خود بستهدین از روایت

، برخی «ارچهیکپ دین و علم»ارائۀ تبیینی جامع از نظرگاه کن ویلبر در باب نظریه  کوشد ضمنقرار دهد. این نوشتار می
 دهد. ها و نقدهای ناظر به آن را نیز محل تأمل و بررسی قرار مینقاط ابهام، چالش

 گانه بزرگگرایی، زنجیره بزرگ وجود، سه: علم، دین، تجربههای کلیدیواژه

 

  

                                                           
 etemadinia@gmail.comدانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه عالمه طباطبایی.    1
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 فلسفه، در مشهوری و متعدد آثار صاحب که آمریکایی پژوهعرفان و شناسروان فیلسوف، (Ken Wilber)ویلبر کن

 ورد خاور ویژه به)  شرق و غرب فکری سنت در که وسیعی مطالعات با است، معنوی تکامل و (ecologyشناسی)بوم عرفان،

 دهد تدس به فکری میراث دو نای از همگون تلفیقی جدید، منظری از تا کندمی تالش داشته،( بودا آیین به طور خاص و

  (integral theory)یکپارچگی نظریه به که بارهیندرا وی اصلی دیدگاه. بنشاند خود جای به را چیزی هر طریق این از و

 توضیح سانان در را معنوی تکامل روند و آگاهی و شعور تنیدۀدرهم سطوح غیرمتافیزیکی، و علمی تبیینی با است، مشهور

 رقش معنوی هایسنت با غربی شناسیروان سازیآهنگهم و تلفیق در متفکر روترینپیش عنوان به بارها وی .دهدمی

 شناسیجامعه عرفان، فیزیک، روانشناسی، دینی، مطالعات از ایآمیزه به را او آثار امر، این و است گرفته قرار تحسین مورد

  .گیرندمی پی زنده زبان25 به را او آثار مختلف، سالیق با مندانیعالقه امروزه. است کرده بدل (anthropologyشناسی)انسان و

منازعه علم و دین در قرون گذشته به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات حیات فکری بشر بدل شده است. 

کنون برای  تاهایی است که ( نظریهcomplementariness( و مکمل بودن)compartmentalization(، تمایز)conflictتعارض)

کن ویلبر « نظریه یکپارچگیِ» ( در این میان، 1-4: 1315تبیین رابطه علم و دین به کار گرفته شده است. )بنگرید: باربور، 

کند، مدعی است که علم در تعریف به شمار آورد که علم و دین را مکمل یکدیگر تلقی می توان آن را نظرگاهیکه می

هان ای میان جکوشد تا سازگاری دوسویهنی پیشامدرن سازگار است. وی از این رهگذر میهای دیصحیح آن با گوهر سنت

 ذهنی ـ معنوی خرد باستانی و سپهر عینی ـ تجربی دانش مدرن برقرار سازد.

به عقیده ویلبر امروزه هیچ موضوعی به اندازه ارتباط میان علم و دین در جهان مدرن حائز اهمیت نیست. علم به عنوان 

ترین نیروی معناساز زندگی، تا کنون در الگویی همساز در به عنوان بزرگ ( و دینtruthترین روش کشف حقیقت )میقع

 هایی که در صنعت، اقتصاد، پزشکی و ارتباطات به ارمغان آورده، از معنادهیاند. علم به رغم پیشرفتکنار یکدیگر قرار نگرفته

( premodern religionsگام نهاده، بازمانده است. از سوی دیگر، ادیان پیشامدرن ) هابخشی به بسترهایی که در آنو ارزش

های علمی جهانی که در آن به سر اند، اعتبار چارچوبها نفر در سراسر جهان معنا بخشیدهحال که به زندگی میلیوندرعین

ا قطع اند رای که خود بر آن نشستهچنین، شاخهاینکنند و اند را انکار میمند شدههای آن بهرهبرند و از مزایای یافتهمی

دهی دین است و بیشتر به چشم نوعی شیء باستانی که با دوران کنند. به این ترتیب، علم، منکر معنابخشی و ارزشمی

زد. از این ورکند و دین نیز متقابالً از اقرار به اهمیت و واقعیت علم استنکاف میکودکی بشر پیوند خورده به دین نظر می

 (Wilber,2000:89-90اند.)گران اجتماعی، آینده بشر را موقوف ایجاد نوعی آشتی میان علم و دین دانستهرو، برخی تحلیل

 زنجیره بزرگ وجود

ر الگویی ها را د، آنفروافتدآنکه در دام تقلیل و تحریف  ای در تعریف علم و دین، بیکوشد با ارائه نظرگاه تازهویلبر می

سجم در کنار یکدیگر قرار دهد. وی با نظر به تنوع و اختالف فراوان ادیان در سراسر جهان، ضمن اقرار به دشواری من

ف های حِکمی جهان است که در تعریترین سنتنزدیک به محالِ تعریف دین، در پی یافتن هسته مشترکی در میان بزرگ

 دین راهگشا باشد و مقبول ادیان مختلف نیز واقع شود.

( و استناد به Forgotten Truth) حقیقت از یاد رفته( در کتاب Huston Smithوی با اشاره به سخن هیوستن اسمیت )

  Fritjof(، فریتیوف شوان)Rene  Guenon(، رنه گنون)Ananda  Coomaraswamyنظرگاه عالمانی نظیر آننده کوماراسوامی)

Schuon(مایکل مورفی ،)Michael  Murphyراجر و ،)(الشRoger  Walsh(سید حسین نصر و لکس هیکسن ،)Lex  Hixon )

های حِکمی توان هسته مشترک سنت( را میThe Great Chain Of Being) 1زنجیره بزرگ وجوداست که باور به  بر آن

 (Smith. Huston :1992 4:ید: بنگرباره بارهدراینیندرابزرگ جهان و ادیان پیشامدرن به شمار آورد.)

                                                           
 The Great Nest Of« )بزرگ وجودآشیانة »تر دهد از اصطالح دقیقویلبر با ابراز اندکی ناخرسندی از این نامگذاری، گاهی ترجیح می.  1

Being( .در این باره استفاده نماید )Wilber,2000:92) 
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، از سوی فیلسوف و مورخ آلمانی تبارِ آمریکایی، آرتور 1936بار در سال ح زنجیره بزرگ وجود نخستیناصطال

( در اثری با همین عنوان و در اشاره به چارچوب فکری حاکم در دوران باستان و قرون وسطی به Arthur Lovejoyالوجوی)

گون زنجیره بزرگ وجود را در بستر تاریخ اندیشه طورات گونهاز منظر الوجوی که در اثر مشهور خود، ت کار بسته شده است.

وفور  اند از: اصلهای مشترک تقریرهای مختلف این زنجیره عبارتترین مؤلفهغربی محل بحث و بررسی قرار داده، اصلی

 the principle of) جی( و اصل تغییر تدریthe principle of Continuity) (، اصل تداومthe principle of Plenitudeو کمال )

Gradation  اصل وفور و کمال حکایت از آن دارد که امکانات وجود، نامتناهی است و الجرم فراوانی موجودات نیز باید .)

ود، سرانجام تواند واقع شتر، مطابق این اصل، هرآنچه میناپذیر در نظر گرفته شود. به عبارت سادهمتناسب با این منشأ پایان

آنکه با امتناع فیض مواجهه شود، ناگزیر خلعت ظهور به تن خواهد د شد. بر این اساس، هر امکانی در وجود، بیواقع خواه

وقفه در عوالم مادی و غیرمادی امتداد پایان وجود، بینمود. به این ترتیب، زنجیره موجودات، متناسب با امکانات بی

شود، امکان وجود شکاف و وقفه میان انواع مختلف موجودات انگاشته میهای ارسطو یابد.اصل تداوم، که ملهم از اندیشهمی

ولی کند. اصل تغییر تدریجی نیز که بر ارتباط و ارتقای طها تأکید میکند و بر وجود پیوستگی و تداوم در میان آنرا نفی می

 ,Lovejoyکند.)گذاری میبندی و ارزش( ردهhierarchyمراتبی)ورزد، موجودات را در نظامی سلسلهاجزای زنجیره تأکید می

1936: 24-66) 

( و soul(، نفس)mind( متشکل از سطوحی در هم تنیده است که ماده، جسم، ذهن)Realityاز این منظر، واقعیت )

ی هر سطح زبرین، سطوح زیرین را نیز در بر دارد و به این ترتیب، هر شیء و رویداد 1دهد.( را به هم پیوند میspiritروح)

(، تائو، برهمن و یا مطلق قرار دارند. Goddessدر جهان با سایرین پیوند دارد و همه در نهایت، در احاطه روح ، خدا، االهه)

 به اعتقاد ویلبر این نظرگاه، موضع فلسفی و رسمی بخش قابل توجهی از تاریخ تمدن بشر است.

 هایای از آشیانهنیز با خود همراه دارد و واقعیت، مجموعهبر این اساس، روح در عین تعالی، نفس، ذهن، جسم و ماده را 

( قرار دارد. سطوح فوقانی اگرچه حاصل ever- presentتو در تو است که همه چیز در نهایت، در آغوش روحی همیشه حاضر )

 کند.ز میهایی خاص نیز آن را از سطوح تحتانی متمایهای اصلی سطوح تحتانی است، اما همواره مؤلفهجمع ویژگی

( است؛ به نحوی Knowledgeهای خاصی از دانش )های حکمی گذشته، هر سطح از واقعیت مقتضی شاخهاز منظر سنت

ات و شناسی/فلسفه، الهیشناسی، روانکه ماده، اجسام زنده، ذهن، نفس و روح به ترتیب موضوع بررسی فیزیک، زیست

 (1عرفان است. )شکل 

 Perennial« )حکمت خالده»ع فلسفی در توصیف و تبیین واقعیت که ستون فقرات ویلبر بر آن است که این موض

Philosophyترین اتفاق نظر را در تاریخ زیست بشر بر روی زمین رود، تا پیش از ظهور مدرنیته در غرب، بیش( به شمار می

 با خود به همراه داشته است.

به فراموشی سپرده شد، بلکه محل نفی و انکار واقع شد و مفهوم  با ظهور مدرنیته در غرب، زنجیره بزرگ وجود نه تنها

وع توانست موضیکدستی از وجود که ناظر به مادۀ صرف و احیاناً ماده و انرژی بود، جای آن را گرفت؛ مفهومی که تنها می

 به نظرگاهی غالب بدل شد.( تولد یافت و scientific materialismی علمی )ماده گرومطالعه علم واقع شود. به این ترتیب، 

 

 

 

 

                                                           
اره اند، بلکه از جمع نظرگاه آنان در این ببندی پنج الیه تصریح ننمودههمه ادیان به نحو دقیق نسبت به این طبقهشود که . ویلبر یادآور می 1

 توان چنین نتیجه گرفت.می
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ر مندی از دیدگاه کسانی نظیهایی که این نظرگاه مدرن را پدید آوردند، با بهرهویلبر در کشف هسته مشترک جریان

تمایز »توان ناظر به ( بر آن است که مدرنیته را میJurgen Habermas( و یورگن هابرماس)Max Weberماکس وبر)

تر ناظر به ( دانست که به تعبیر دقیقthe differentiation of the cultural value spheres)«فرهنگی سپهرهای ارزش

( از منظر ویلبر، این تعریف از مدرنیته در مقایسه با سایر Wilber,2000:96) از یکدیگر است. علمو  اخالق، هنرتمایز سپهر 

از تاریخ زیست بشر بسیار حایز اهمیت است. این قلمروها که  ، در بازنمایی نقاط ضعف و قوت این دورهشدهارائههای تعریف

در جهان پیشامدرن در هم آمیخته بودند، پس از مدرنیته از هم تمایز یافتند و هر یک راه خود را در پیش گرفتند و به 

حوی دینی که به نها از سیطرۀ حاکمیت تر از گذشته دست یافتند. رهایی این حوزهتر و مهمهایی به مراتب عمیقیافته

های آوردکرد، باعث شد تا مدرنیته به دستهای اکتشافی و ابداعی آنان را تعیین میناموجه، حدود و ثغور و جهت برنامه

 های چشمگیر در علوم تجربی دست یابد. دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و پیشرفتدرخشانی نظیر لیبرال

دالنه و به نحوی عا ها از یکدیگر، با مسالمته بود و آن اینکه تمایز این حوزهاما این ماجرا با جنبه نامطلوبی نیز همرا

هر ای قاهرانه از سوی علم باعث شد تا سپصورت نپذیرفت. در فرایند تمایز یافتن سپهر هنر، اخالق و علم از یکدیگر، هجمه

، ای ناچیز، نادرست، وهمیدرک واقعیت، مقوله هنر و اخالق به حاشیه رانده شود و شأن حقیقی خود را باز نیابد و در مسیر

گروی علمی و امپریالیسم علمی (، مادهScientismگروی )اهمیت و غیرعلمی انگاشته شود. به این ترتیب، علم به علمبی

(Scientific Imperialismبدل شد و در مقام ابراز نظرگاه ) .رسمی مدرنیته، حکم به نابودی زنجیره بزرگ وجود داد (Ibid: 

97) 

 

 نخستین قدم در آشتی علم و دین

آمیز میان علم و دین در گرفت. این جدال خصمانه چهار یا پنج وضعیت گروی علمی، جدالی مخاصمهدر پی سیطره ماده

 اند از:ها عبارترا در ارتباط میان علم و دین پدید آورد که تا کنون نیز تداوم دارد. این وضعیت

 دین توسط علم. . نفی اعتبار کامل1

 . نفی اعتبار کامل علم توسط دین.2

 عنوی.های مآمیز آن با اسلوبهای معتبر شناخت و باور به همزیستی مسالمت. تلقی علم به عنوان یکی از اسلوب3

 دهندۀ براهین معقول در جهت اثبات وجود روح.. تلقی علم به عنوان ارائه4

 (Ibid: 99-106نوان مفسر )و نه شناسنده( جهان. ). تلقی همسان از علم، شعر و هنر به ع5

آمیز و واقعی میان علم و دین )به نحوی که ها تا کنون از ایجاد همزیستی مسالمتویلبر عقیده دارد که همه این راه

ت وضعیت نخس اند. دواند و از این رو محکوم به شکستها را انکار ننماید( بازماندههر یک از آن ماهیت واقعی و مورد قبول

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


61 

 

شناختی روی معرفتگو سه وضعیت باقیمانده نیز که هر یک به ترتیب ناظر به کثرت اندناکامبه وضوح در برقراری یکپارچگی 

(epistemological pluralism( براهین معقولیت ، )plausibility argumentsو پارادایم پست )( مدرنpostmodern paradigm )

ها، ترکیب های آنای برقراری یکپارچگی قابل قبول میان علم و دین برخوردار نیستند و نتیجۀ تالشاست، از توان الزم بر

 زند.( از علم و دین با یکدیگر است که در نهایت، یکی از طرفین آن را واپس میdeformedقرائتی کژاندام )

 نمودن زنجیره بزرگ وجود با تمایزات پدید ویلبر معتقد است: تنها راه ممکن برای برقراری یکپارچگی واقعی، سازوار 

گفته آن را محل توجه جدی قرار نداده و از همین های پیشآمده در مدرنیته است؛ نقطه عطفی که هیچ یک از وضعیت

ر در زنجیره بزرگ وجود، عقیده دارد که سپه روحیو  ذهنی، حسیاند. ویلبر با در نظر گرفتن سه سطح نقطه آسیب دیده

گانه زنجیره بزرگ وجود بر آن، محل بحث و بررسی قرار توان از تطبیق سطوح سهالق و علم را در دنیای مدرن میهنر، اخ

مند داد. به این ترتیب، هر یک از قلمروهای حسی، ذهنی و روحی در زنجیره بزرگ، از هنر، اخالق و علم خاص خود بهره

( و مدرنیته، شرایط برقراری یکپارچگی مقبول spiritualityمعنویت)خواهد بود. این ترکیب، در عین پاسداشت هسته اصلی 

 علم و دین را فراهم خواهد نمود.

در این نظرگاه، علم به جای آنکه صرفاً مرتبط با نخستین سطح وجود باشد، در همۀ سطوح حضور خواهد داشت و ما با 

، یابدست که مطابق تصور سنتی، آنگاه که علم پایان علم حسی، ذهنی و روحی مواجه خواهیم بود. به این ترتیب، چنین نی

آغاز شود، بلکه این هر دو، همگام با یکدیگر در زنجیره وجود، توسعه و ارتقا خواهند یافت و در کشف واقعیت هستی معنویت 

 به یکدیگر مدد خواهند رساند.

 یزم افراطی در آشتی علم و دینمدرنپستشکست 

مدرن در محافل دانشگاهی و مشاجرات رایج میان علم و معنویت، به یطرۀ امروزین الگوی پستویلبر به دلیل نفوذ و س

هاست و رود. طبق این دیدگاه، علم، مقهور پارادایمسراغ بررسی رهیافت این الگو در ایجاد یکپارچگی میان علم و دین می

ن ر میان تفاسیر مختلفی است که خود را متکفل تبییآور دناپذیر و غیر الزامیک پارادایم، صرفاً تفسیری محتمل، سنجش

 اند و نه الگوهای کشف واقعیت.های فرهنگساختهها دستدانند. از این منظر، پارادایمواقعیت می

( در برقراری یکپارچگی میان علم و دین Holisticنگرانه )مدرنی که مدعی نگرشی کلپست به اعتقاد ویلبر، پارادایم

یابد، بلکه هر گونه یکپارچگی مؤثری میان علم و دین را با ناکامی رو به رو خواهد کرد. ا در این کار توفیق نمیاست، نه تنه

( countercultureها )( و نوع تقلی ضد فرهنگThomas Kuhnهای تامس کون )وی برای بررسی موضوع به سراغ دیدگاه

برو بوده شگرفی رو کون با کژفهمی های علمیِساختار انقالبدهد که های ویلبر نشان میرود. نتایج بررسیاز نظریه او می

امالً مخدوش آور را کشناختی خود، ارتباط میان علم با شواهد تجربی و الزامها با عناصر غیرمعرفتاست. این تلقی که پارادایم

ه حال که تلقی رایج از نظریه کون بسازند، درعینکنند و انتخاب تفسیرهای مختلف و دلبخواهی را برای ما میسر میمی

( را موجب شده است. این تلقی narcisismرود، از اصل مقصود او بسیار فاصله دارد و به تدریج نوعی خودشیفتگی )شمار می

، انگارد و ماهیتی دلبخواهی، نسبی، اجتماعیبینی را به نحو یکسان مفسر واقعیت مینادرست، علم، شعر، تنجیم و کف

یک از این موارد اذعان گیرد، حال آنکه کون به هیچ( و غیرمترقی برای علم در نظر میloden-power) 1، قدرت بارتفسیری

 گفته قرار دارد.ندارد و حتی دیدگاه او در نقطه مقابل برخی از مطالب پیش

عملی  اعی برخوردار بود. مؤلفه( و اجتمpracticalبست، از دو مؤلفه عملی )پارادایم به معنایی که کون آن را به کار می

نهد و مؤلفه اجتماعی نیز ای را بر میها یا احکامی است که نظریه(، آزمایشexemplarsها )ای از نمونهناظر به مجموعه

                                                           
مدارانه ( و مردethnocentricطرف ندارد، بلکه صرفاً مقهور دالیل نژادگرایانه )های خنثی و بیکه علم، ریشه در واقعیتبه این معنا .  1

(andocentricانسان ).هاست 
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ها قرار گیرد که استانداردهای عملی را در تناسب با تعلیمات و پاداشای از احکام و عمل اجتماعی را در بر میمجموعه

 هد.دمی

 شدهضعوای مرده بدل شده که ارتباط خود را با معنای اصلی به استعاره« پارادایم»به این ترتیب، به اعتقاد ویلبر، امروزه 

ها و عرف اجتماعی است. هر دو مؤلفه پارادایم از سوی مبدع آن از دست داده است. در نگاه کون، علم مبتنی بر احکام، نمونه

ای را های عملی دارد. از این رو، تقریباً از هر آزمایش بدیعی که اطالعات تازهکه ریشه در واقعیتاند نیز مبتنی بر احکام

شود و به اعتقاد کون، ما تا کنون با صدها انقالب یاد می جدید پارادایم( یا revolutionنتیجه داده است، با عنوان انقالب )

ها توان آنها با شواهد عینی منقطع نیست و نمیه این ترتیب، ارتباط پارادایمایم. بیم جدید در تاریخ علم روبرو بودهپاراداو 

 رونده در تاریخ علم سر و کار داریم.را جاعل شواهد واقعی قلمداد کرد و از این رو، ما با فرایندی پیش

اوینی چون ر کرد، با عنمدرن برقراکژخوانی نظریه کون در آمریکا هنگامی که پیوندی نامبارک با فراساختارگرایی پست

و به طور کلی مطالعات فرهنگی  ( postmodern ecophilisophies« )مدرنهای پستبوم فلسفه»، «نگرانه جدیدپارادایم کل»

ها را از شمرد، نظریهها و شواهد عینی را الزم نمیبر سر هر چیزی سایه افکند. این پارادایم از آنجا که ابتنای بر واقعیت

( فراهم culture of narcissism« )فرهنگ خودشیفتگی»گیری رهاند و به این ترتیب، بستری مناسب برای شکلعینیت می

رود و به جای کشف واقعیت، پردازان به شمار میها در این فرهنگ، صرفاً برآورندۀ رضایت شخصی نظریهآورد. نظریهمی

هد و د. این نظرگاه در نهایت، علم را به شعر تقلیل مییابدهای وابسته به شخص، موضوعیت میجعل و خلق واقعیت

های گذشته ها در دههآمیزد. به اعتقاد ویلبر، همه این( در هم میnihilismانگاری )اندک فرهنگ خودشیفتگی را با پوچاندک

 (Ibid: 109-111تامس کون کسب وجاهت نموده است.) به غلط از نظریه« انقالبی جدید پارادایم»تحت عنوان 

مدرنیزم افراطی با ماهیت خود متناقضی که برای خود تعریف کرده است، در برقراری واضح است که این تلقی پست

و  ساختهای برنظریهیکپارچگی واقعی میان علم و دین با شکست روبرو خواهد شد. هنگامی که عینیت جهان صرفاً به 

مدرنیزم ستشود، خودِ نظریه پتفسیرهای مختلف انگاشته نمی شود و حقیقت، چیزی جزفروکاسته می تفسیری محتمل

نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود و دعوی صدق آن، نقیض لوازم آن خواهد بود. بر این اساس، به اعتقاد ویلبر و بسیاری 

ری دلیل ماهیت خودویرانگمدرنیزم افراطی به رغم رواج عمومی آن به عنوان پارادایمی جدید، به از متفکران برجسته، پست

 که مقتضی آن است، به پایان راه رسیده است.

 گانه معرفتهای سهچشم

ها بر اساس باور به زنجیره بزرگ وجود ورزند. این سنتهای حِکمی بزرگ نیز با مفهوم رایج پارادایم مخالفت میسنت

ا با بندی شده است و معرفت متناظر با آن، رتبهشناختی مرتبط با آن، عقیده دارند که واقعیت و مگروی معرفتو کثرت

 there eyes of« )گانه معرفتهای سهچشم»گیری از اصطالح یم. ویلبر با بهرهامواجهسطوح مختلف وجود و معرفت 

knowingگانۀ معرفت عبارتهای سه( در پی بازخوانی این نظرگاه است. به اعتقاد او چشم( اند از: چشم تَنfleshچش ،) م

( بر این اساس، Ibid: 116اند. )گروی و عرفانگروی، عقل( که به ترتیب، ناظر به تجربهcontemplationذهن و چشم مراقبه )

دهد، اما از علم تجربی اگرچه در ساحت حس، سخنان فراوانی برای عرضه دارد و اندکی نیز در ساحت ذهن جوالن می

های جدید که صرفاً در ساحت حس و تا حدودی ست. به این ترتیب، پارادایماظهار نظر در ساحت مراقبه به کلی محروم ا

ا پا را از هدر ساحت ذهن موضوعیت دارند، از تولید هر گونه دانش معنوی ناتوان خواهند بود. اما به اعتقاد ویلبر این پارادایم

جاد چنین، تنها موقعیت مناسب برای اید و ایناناند و چشم تن و ذهن را جایگزین چشم مراقبه کردهگلیم خویش فراتر نهاده

 اند.یکپارچگی میان علم و دین را از میان برده

( و چشم مراقبه، فرامنطقی dialogical(، چشم ذهن، دومنطقی)monologicalمنطقی )به عقیدۀ ویلبر، چشم تن، تک

(translogical است. دانش تجربی که مبتنی بر چشم تن است، میان پژوهشگر )های متعلق پژوهش او، و اشیاء و پدیده
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دهد؛ به این معنا که متعلق پژوهش در این حیطه، همواره در برابر پژوهشگر ساکت و خنثی است. اما گفتگویی صورت نمی

گیرد و از این رو، بر خالف دانش تجربی، دومنطقی است. در این ذهنی در فضای گفتگوی میان اذهان شکل می معرفت

های چشم مراقبه سامان است، از هر دو حیطه جسم و ( که مبتنی بر یافتهformless mysticismصورت )ن بیمیان، عرفا

گشاید. این گشایش معنوی که تنها رود و رو به معرفت غیرثنوی و الوهیت آغوش میها فراتر میذهن و منطق حاکم بر آن

ای هیک از پارادایمهای حکمی بزرگ جهان است، اما هیچنتیه سمادرونترین آید، اصلیدر پرتو چشم مراقبه حاصل می

 علمی جدید، پیشنهادی برای این ساحت از معرفت ندارند. 

 سازی علم و دین فراهم نخواهدمنطقی، امکان یکپارچهگیری از علم تکطبیعی است که از این منظر و صرفاً با بهره

های حِکمی گذشته با تمایزات پدید آمده آن است که هسته مشترک سنت آمد. به اعتقاد ویلبر، راه حل ممکن در این باب،

 های هنری، اخالقی و علمی مواجهه یابد.از طریق مدرنیته در سپهر ارزش

 هامن، ما، آن

 های آن در فلسفه، هنر، علم، حقوق سیاسی وتری از مدرنیته و ضمن التفات به ریشهویلبر با اشاره به تعریف دقیق

 1داند.می دهشارائهرا موجزترین تعریف بسنده « دوران استدالل و انقالب»نولوژی و سیاست، تعریف آن به عنوان مدنی، تک

(Ibid: 121 در این میان، تفاوت مدرنیته با جهان مدرن را نباید از خاطر برد. ویلبر بر آن است که امروزه جهان مدرن، ترکیبی)

رن است، حال آنکه مراد وی از مدرنیته به طور خاص ناظر به مجموعه رویدادهای مدهای پیشامدرن، مدرن و پستاز جریان

نظیر و بی آوردهایاز روشنگری لیبرال در غرب است. به اعتقاد وی، مدرنیته در پرتو تثبیت دموکراسی، دست گرفتهنشأت

وران مدنی را به ارمغان آورده که در دبرانگیزی چون برابری نژادی و جنسیتی، آزادی بیان، عدالت و حقوق سیاسی و تحسین

گاه به نحو منصفانه چنین شرایطی را برای زیست و بالندگی توان یافت. ادیان پیشامدرن هیچپیشامدرن نظیر آن را نمی

( صرفاً آن هیوالی دهشتناکی نیست که برخی Godless Modernityها فراهم نیاوردند و از این رو، مدرنیته بدون خدا )انسان

 (Ibid: 122-123ورزند. )های دینی با آن مخالفت میگرایش

ن از آن سود تواآورد مدرنیته که در یکپارچگی علم و دین بسیار میترین شأن و دستتر اشاره شد، مهماما چنانکه پیش

از این  ر یکشناسی هنری، علم تجربی و اخالق )دین( از یکدیگر است. در پی این تمایز، هجست، تمایز یافتن زیبایی

گانه توانستند آزادانه و فارغ از سلطه محدود کنندۀ دیگری به رشد و بالندگی دست یابند. در پی این وضعیت، سپهرهای سه

نیز که به ترتیب متناظر با اخالق، علم و هنر بود، از یکدیگر تمایز یافتند و هر یک « زیبایی»و « صدق»، «خیر»سه مفهوم 

االذهانی (، اخالق به دلیل ماهیت بینI« )زبان من»دند. زیباشناسی هنری به دلیل ماهیت انفسی آن، زبان خاص خود را برگزی

آوردهای خود برگزید و به این ترتیب، از رهگذر حاکمیت ( را برای تبیین دستIt« )آن»( و علم تجربی زبان Weآن، زبان ما )

 (Ibid: 128-129اندازی به حریم یکدیگر منع شدند. )ما )فرهنگ( و آن )طبیعت( از دست مدرنیته، من )فرد(،

 گسستگی و تمایز مدرنیته

( ناشی از مدرنیته، نقاط ضعف differentiation( و تمایزِ )dissociationدر این میان، برخی با خلط دو مفهوم  گسستگی)

مایزی ند. به اعتقاد ویلبر، هنگامی که تهای آن فروبستو قوت آن را با یکدیگر در آمیختند و از این رهگذر، چشم بر نیکویی

قطه مقابل، بندد. اما در نایم که راه را بر هر گونه رشد و ترقی میپدید نیاید، ما با نوعی آمیختگی، تثبیت و ایستایی مواجه

گی مواجه پارهنگامی که فرآیند ایجاد تمایز بیش از اندازه تداوم یابد و ضبط و مهار آن از دست رود، ما با گسستگی و چند

-Ibid: 130خواهیم شد. به این ترتیب، خلط میان تمایز و گسستگی، خلط معنای رشد با بیماری و تحول با فاجعه است. )

131) 

                                                           
 ( است.Will & Ariel Durantاین تعریف، از آن ویل و آریل دورانت ).  1
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مدافعان احیای دوران پیشامدرن، کلیه مراحل تمایزِ طبیعت، ذهن، جسم، علم، اخالق و هنر را در طی دوران هزاران 

دانند و خواهان بازگشت به وضعیت پییش از عی گسستگی نحس و نامبارک میساله زیست بشر در کره زمین، نو

 اند، چیزی جز تمایزات ضروری و سودمندمدرن آن را گسستگی لقب دادهاند. اما آنچه مدافعان احیای دوران پیشاگسستگی

منطقی کدی تجاوزکارانه نظرگاه تنیست، حال آنکه فاجعه و تباهی مدرنیته و گسستگی واقعی آن، ریشه در نفوذ قاهرانه و تع

های فرهنگی را دچار گسستگی نمود و اعتبار و واقعیت علم تجربی بر سایر قلمروها دارد. این سلطه مخرب، سپهر ارزش

سم، فروغ ساخت. تسلط پوزیتیویدار نمود و گفتگوی فرهنگی را در این میان، بیسایر قلمروها )جز علوم تجربی( را خدشه

(، chaos( و نظریه آشوب )theory of systemsها)هایی همچون نظریه سیستمتحلیلی و نظریه –استداللیِ تجربی رویکردهای 

منطقی دانش تجربی نمود و قرار داد و خیر و زیبایی را قربانی رشد صدق تک« آن»را مستعمرۀ « ما»و « من»قلمرو 

( زیرا پس از آن، سه Ibid: 133توان نامید)نیز می« فرو ریختن کیهان»زدگی را  پدید آورد. به اعتقاد ویلبر این فاجعه را علم

 شناخت، فروکاسته شد.ساحت هنر، علم و اخالق به سطحی واحد که تنها دانش تجربی را به رسمیت می

 نفی قلمرو درونی در تفکر مدرن

دانند، ویلبر عقیده دارد که مدرنیته می ( و جزء نگرانهatomisticبر خالف کسانی که نظرگاه مدرنیته را نظرگاهی اتمی ) 

نگری مدرنیته چنان نبود که شأن همۀ قلمروها نگرانه داشته است، با این توصیف که کلاز همان آغاز همواره رویکردی کل

و « من»( ملتزم بوده است که قلمروهای درونی flatland holismنگری مسطح )را پاس بدارد بلکه مدرنیته به نوعی کل

( این وضعیت، حقایق مرتبط با قلمرو درونی از قبیل خدا، عشق، اخالق، شهود و ... را Ibidاند. )در آن مضمحل شده« ام»

از عرصه واقعیت بیرون راند و راه را بر یکپارچگی علم و دین فروبست، چه آنکه از میان سطوح زنجیره بزرگ وجود، تنها 

شد، باور داشت و از این رو، همه قلمروهای درونی را به قلمروهای بیرونی به سطح زیرین آن که با چشم تن مشاهده می

نمود، کشف ارتباط میان مفاهیمی از ( را تقویت میreductionismگروی)ترین عاملی که این فروکاهشکاست. اصلیفرو می

ز تلقی شد. این امر تا امروز نیارائه میعلّی از آن  های طبیعی به ویژه در مغز بود که تعبیریقبیل ذهن و آگاهی با ارگانیسم

سنتی از زنجیره بزرگ وجود و امکان یکپارچگی علم و دین را با چالشی بزرگ روبرو کرده است، چه آنکه در برابر تأکید 

. کاهدتفکر معنوی پیشامدرن بر ساحت ذهنی و روحی، نظرگاه مدرن همه چیز را به طبیعت و ساحت بیرونی فرو می

 شک، موقوف رفع این ناسازگاری است.علم و دین، بییکپارچگی 

 

 نمودار چهار وجهی وجود

( مشابهی برخوردارند؛ به hierarchyمراتب )ویلبر عقیده دارد که تفکر دینی پیشامدرن و نگاه علمی مدرن از سلسله

م در ن این دو، نخستین قدگویند. تالش وی برای اثبات ارتباط میانحوی که گویی هر دو در باب حقیقتی واحد سخن می

های شهای مختلف دانگیری از اطالعات فراوان در شاخهجهت ارائه تصویری یکپارچه از سنت و مدرنیته است. ویلبر با بهره

ها را اند، در نهایت آنها بر اساس آن قوام یافتهمراتبی که هر یک از این دانشمرتبط با قلمرو جسم، ذهن و روح و سلسله

احت فردی بندی ویلبر است، ابتدا هستی را به دو سداند. تصویر زیر که نمایانگر طبقهمراتب کلی میچهار نوع سلسله ناظر به

هر یک  مراتبی را برایها در نظر گرفته و سلسلهو جمعی تقسیم نموده و آنگاه ساحتی بیرونی و درونی برای هر یک از آن

  (2( )شکلIbid: 139از این چهار بخش ارائه نموده است. )
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. )مثالً رودکه کلّی مجزا از کلّ دیگر است، بخشی از کل فوقانی خود نیز به شمار میدر طرح ویلبر هر مرتبه، درحالی

 ی است« جزء –کل »رود( از این رو، هر مرتبه، که کلّی مجزا از سلول است، جزئی از آن نیز به شمار میدرحالی مولکول

دهد. ( لقب میholon« )هولون»( ابداع نموده، آن  را Arthur Koestlerای که آرتور کوستلر )فتن از واژهکه ویلبر با وام گر

(Ibid: 141مجموع هولون )مراتبی را در ساحتی از هستی پدید میها که سلسله( آورند، هوالرکیholarchyنامیده می ) .شود

های سمت چپ چهارمهای عینی یا بیرونی و یک، نمایانگر واقعیت( سمت راستquadrantsهای)چهارمدر طرح ویلبر، یک

ها و های سمت راست، نمای بیرونی هولونچهارمهای ذهنی یا درونی است. به عبارت دیگر، یکنمایانگر واقعیت

 هاست.های سمت چپ، نمای درونی آنچهارمیک

کند. ویلبر ها را ترسیم میاری، فرهنگی و اجتماعی هولون( ، رفتintentionalاین نمودار، از منظری کلی، ابعاد قصدی )

های بیرونی، درونی، اجتماعی و فردی  به یکدیگر ارتباط دارند، زیرا عقیده دارد که در این نمودار همه مراتب ناظر به ساحت

 یتها، اهمیت، اعتبار و واقعیابد. اما مسأله آن است که متأسفانه عالمان هر یک از این بخشهر یک در پرتو دیگری معنا می

آورد. اما انگارد و به این ترتیب، موجبات فروپاشی کیهان را فراهم میکند و یا آن را نادیده میهای دیگر را انکار میبخش

توانند در عین ها( می)من، ما و آن/آن 1«گانه بزرگسه»شود، ها به دیگری فروکاسته نمییک از بخشهنگامی که هیچ

 تمایزویلبر معتقد است که  2(Ibid: 147از یکدیگر، تصویری کامل و یکپارچه از چارگوشۀ کیهان به نمایش گذارند. ) تمایز

آوری که مدرنیته بر آن تحمیل نمود، رو به انحطاط نهاد زیان گسستگیگانه بزرگ در دوران مدرن با مفید و ضروری سه

ام به این سو از جهان ارائه شده، واقعیت عقیده وی، تصویری که از قرن هیجدهو راه را بر وفاق علم و دین مسدود نمود. به 

زدایی از نیمه سمت چپ کوشیده و ارتباطات و را تنها ناظر به نیمه راست نمودار دانسته و بر این اساس، همواره در واقعیت

 ت. تناظرهای واقعی و دقیقی که میان این دو نیمه وجود دارد را از میان برده اس

                                                           
1 « .the Big Three»وزولت و استالین و گاهی در باره اتلی، ترومن و استالین و گاهی نیز در مورد ؛ این اصطالح گاهی در باب چرچیل، ر

 رود. ویلبر در این اثر، کاربرد جدیدی برای این اصطالح وضع کرده است.انگلستان، امریکا و شوروی به کار می

ی از آن گانه بزرگی متناظر با آنچه وکانت نیز ازسهویلبر معتقد است: فیلسوفان و دانشمندان بزرگی چون پوپر، هابرماس، افالطون، بودا و .  2

 اند.جستههای خود بهرهگوید، در تبیین اندیشهسخن می
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 های پیشین در جهت یکپارچگیتالش

پارچگی پردازد که پس از مدرنیته در پی ایجاد یکهای مکاتبی میویلبر در تبیین طرح آشتی علم و دین، به بررسی تالش

ی گروجربهها، پوزیتیویسم، تبه نظریه سیستم واکنشاند. این مکاتب از آن رو که پس از مدرنیته و در میان علم و دین بوده

های ورشش»و رفتارگرویِ مطلوب آن و با شعار پاسداشت دوباره قلمروهای درونی به ظهور رسیدند، معموالً تحت عنوان کلی 

ها را ذیل دهد آنویلبر با اذعان به تنوع این مکاتب، ترجیح می شوند.بندی می( طبقهpostmodern rebellions« )مدرنپست

آلیزم، پست مدرنیزم و انتگرال )که دیدگاه خاص خود اوست( محل بحث و بررسی قرار عنوان چهار مکتب رومانتیزم، ایده

 دهد.

ی آمیز و واقعدهد که سه مکتب نخست، هر یک به نوعی با غفلت از جمع وفاقهای ویلبر نشان مینتیجه بررسی

از توفیق  اند ود مبادرت ورزیدهشکستن زنجیره بزرگ وجو ساحات مختلف هستی، و حتی با ایجاد گسستگی در آن، به درهم

ملی ای گرفتار آمدند که به جای ارائه دستورالعها در دام مغالطهاند. رومانتیستبازمانده« گانه بزرگسه»تلفیق و یکپارچگی 

و شامدرن کوشیدند تا با بازگشت به دوران پیواقعی برای تلفیق، اغلب پیشنهادی برای تمایزبخشی به دست دادند. آنان می

های حتی ادوار نخستین تاریخ و رجوع دوباره به طبیعت، راه حلی بیابند، غافل از آنکه در آن دوران هنوز تمایز سپهر ارزش

رود، پدید نیامده بود و از این رو، بازگشت به گذشته برانگیز مدرنیته به شمار میآوردهای تحسینفرهنگی که از دست

سیر  ها اگرچه ازآلیستکپارچگی پس از دوران تمایز فراهم آورد. از سوی دیگر، ایدهای راهگشا برای یتوانست نظریهنمی

قهقرایی اجتناب ورزیدند اما از ارائه دستورالعملی برای بازتولید شهودات معنوی )که مکاتبی چون یوگا متولی آن بود( بازماندند 

تر مدرن نیز چنانکه پیشآوردند. برخی مکاتب پست یا اندیشۀ فارغ از شواهد واقعی روی« متافیزیک صرف»و الجرم به 

چیز جز مواضعی که خود بدان متلزم بودند را واجد صدق و حقیقت ندانستند و در نهایت در دام خودشیفتگی اشاره شد، هیچ

 انگاری لغزیدند.و نیست

درن، گوهای حاکم بر دنیای مگونه رویکردها در ایجاد یکپارچگی میان الگوی سنتی پیشامدرن و الواضح است که این

توفیق چندانی به دست نخواهند آورد و در عمل نیز همگی در نهایت در برابر یورش سهمگین دانش تجربی و الگوهای 

اند که آوردهای مفیدی نیز به یادگار گذاشتهحاکم بر آن، میدان را به حریف واگذار نمودند. اما هر یک از این مکاتب، دست

 ها در نظریه مختار خود سود جوید. از آنکوشد ویلبر می

 مدرنیزمدار پستکانت؛ طالیه

ویلبر بر آن است که هر چهار مکتب محل بحث او، ریشه در آراء کانت دارند. به عقیده وی، کانت نخستین فیلسوف 

قل محض( در منطقی )ع( به نابسندگی عقالنیت تک1111، نقد عقل محضبزرگی است که در نخستین اثر مشهور خود )

 های استعالیی اذعان نمود و از این رهگذر، آخرین میخ را بر تابوت متافیزیک سنتی کوبید.ادراک متافیزیک و واقعیت

منطقی )به اصطالح ویلبر( از عهده اثبات وجود حقایقی چون روح، آزادی و یا اگرچه کانت بر آن بود که عقالنیت تک

ه توان گام برداشت. علم اگرچنمود که بر این اساس، در جهت نفی این حقایق نیز نمیجاودانگی برنخواهد آمد، اما تأکید 

در اثبات روح و یا جاودانگی سخنی برای عرضه ندارد، در جهت نفی آن نیز گامی نتواند برداشت. کانت به این ترتیب کوشید 

های استعالیی ( اثبات وجود روح و واقعیت1111، نقد عقل عملیتا جایی برای ایمان بگشاید. او در دومین اثر مشهور خود )

 را بر دوش عقل دومنطقی )به اصطالح ویلبر و عقل عملی به اصطالح کانت( نهاد.

گانه به اعتقاد ویلبر، اگرچه کانت نخستین کسی است که به روشنی در جهت تمایز بخشیدن به قلمروهای خاص سه

 ،نقد قوه حکمایی مهمی برداشت، اما وی باألخره در سومین اثر مشهور خود )هبزرگ )هنر، اخالق، علم یا من، ما، آن( گام

( مجالی نیز برای تلفیق عقل نظری و عقل عملی در ساحت هنر و زیباشناسی فراهم نمود. به تعبیر ویلبر، کانت در 1191
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ی تلفیق نماید و تصویربا یکدیگر « شناسیزیبایی –من»را در ساحت « علم-آن»و « اخالق-ما»پی آن بود تا ساحت 

گانه بزرگ به نمایش گذارد که به اذعان بسیاری از متفکران، کانت در این امر با شکست رو برو ( از سهintegratedیکپارچه )

توان کانت را به عنوان آخرین فیلسوف مدرنیته و نخستین فیلسوف ( به این ترتیب، میWilber,2000: 156-158شد. )

مدرن، کم و بیش در بستری که او فراهم آورد، ریشه ورد که همه مکاتب مطرح در دوران پستمدرن به شمار آپست

 اند.گسترانیده

 مدعای علم تجربی در نفی ساحت درونی 

، بر اندمدرن که همواره در سطح و ساحت بیرونی هستی خزیدههای مدرن و پستویلبر در مواجهه با مکاتب و اندیشه

ل و بایست شأن کامفشرد. از منظر او، هر اقدام تلفیقی میرونی هستی و حرکت در ژرفا پای میضرورت توجه به ساحت د

بر، ها را تحریف ننماید. به اعتقاد ویلگانه بزرگ را پاس بدارد و در پی ایجاد یکپارچگی، ماهیت واقعی و مطلوب آنواقعی سه

رابر این مدعای دانش تجربی که منکر وجود ساحت درونی )و باره صورت پذیرفته، در بهایی که تا کنون دراینهمه تالش

 رود( است، منفعالنه واکنش نشان داده است.نه صرفاً روح که بخشی از آن به شمار می

 خستنجهانی و یا عرفانی است: دانش تجربی به دو دلیل منکر وجود چیزی تحت عنوان ساحت درونی، استعالیی، آن

ادی مامور ریشه در فرآیندهای طبیعی، عینی و تجربی در مغز دارد و صرفاً رویدادهایی زیست آنکه بنا بر ادعا، همه این

(biomaterialدر آن به شمار می )م و علم ها نیستیروند که هرگز نیازمند پادرمیانی سطوح برتری از واقعیت برای توضیح آن

، اگر هم انواعی از معرفت غیرحسیِ دیگر آنکهر دهد. تواند همۀ این امور را به نحوی بسنده محل بحث و بررسی قرامی

ها در بهترین حالت، صرفاً اعتباری شخصی و ذهنی غیرتجربی وجود داشته باشد، فاقد اعتبار و اهمیت خواهد بود. این دانش

( برخوردار نیستند. cognitiveتوانند به عنوان ترجیحاتی عاطفی مد نظر قرار گیرند، اما هرگز از اعتباری شناختی )دارند که می

(Ibid: 206-207) 

دهد همه مراتب نمودار ورزد. به اعتقاد او، شواهدی وجود دارد که نشان میویلبر به شدت با این دو دلیل مخالفت می

 دچهاروجهی او از واقعیت عینی برخوردارند. عالوه بر این، نفی ساحت درونی، خودِ دانش تجربی را نیز با مشکل رو برو خواه

فسیری، که های زبانی و تهایی نظیر منطق و ریاضیات و دانشکرد، زیرا به این ترتیب ارتباط و تغذیه علوم تجربی با دانش

ای جز اقرار های درونی دارند، به مخاطره خواهد افتاد. دانش تجربی برای حفظ این ارتباطات ذهنی، چارهریشه در ساحت

 های خاصهای درونی از ساختار، الگو، دانش، محتوا و ارزشلبر مدعی است که ساحتبه وجود نوعی ساحت درونی ندارد. وی

 ها را ندارد. برد که دانش حسیِ تجربی با ابزارهای بیرونی خود، توان پژوهش و بررسی آنخود بهره می

 گرویدو معنای تجربه

 نهاتلحاظ منطقی و در معنای کاملش، نه آنکه تعریفی دقیق از روح به دست دهد، بر آن است که علم به  ویلبر بی

های ساحت درونی را ندارد، بلکه عالوه بر قلمرو حسی، امکان پژوهش و بررسی در  امکان نفی روح به عنوان یکی از بخش

به  کوشد تا با ارائه تقریری خاص )و( او به این ترتیب میIbid:207های ذهنی و روحی را نیز دارا خواهد بود. )قلمرو تجربه

 گروی به عنوان زیربنایها را فراهم آورد. وی در باب تجربهسازی آناز علم و دین، مقدمات یکپارچه«( واقعی»تعبیر خودش 

گروی ترین معنا، تجربهعلم، عقیده دارد که در طول تاریخ این اصطالح در دو معنای متفاوت به کار رفته است؛ در کامل

پذیر به جای اتکا به جزمیت، ایمان یا ظنون غیرقابل تحقیق است. اما از آنجا که های تجربهاعتماد و اتکا به شواهد و داده

ما با  گیرد،های ذهنی و روحی را نیز در بر میهای حسی نیست و تجربهبه اعتقاد ویلبر، تجربه تنها منحصر به تجربه

 (Ibid: 215-216داند. )گرا میبر خود را یک تجربهگروی حسی، ذهنی و روحی مواجه خواهیم بود و به این معنا، ویلتجربه

 گروی ذهنیتجربه(، sensorimotorحرکتی ) –های جهان حسیناظر به پدیده گروی حسیتجربهبر این اساس، 

ناظر به عرفان  گروی روحیتجربه(، پدیدارشناسی و هرمنوتیک و semioticsناظر به منطق، ریاضیات، نمادشناسی )
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های روحی خواهد بود. به این ترتیب، شواهد موجود در قلمرو هر یک از این انواع، به ترتیب با چشم تن، تجربی و تجربه

 ذهن و مراقبه قابل دسترسی خواهد بود.

گروی نیز روبرو هستیم که تنها شواهد تجربیِ حسی را مد نظر قرار ای از تجربهبینانهاما ما با معنای محدود و کوته

داند. تجربی بودن روش علم بر اساس پذیرش هر یک از گروی دخیل نمیقسام تجربه را در مفهوم تجربهدهد و سایر امی

د آن گروی به معنای محدوتواند مقتضی تجربهاین دو تقریر، معنای متفاوتی خواهد داشت. اما به اعتقاد ویلبر، علم نمی

چه اش وداع کند. به این ترتیب، چناندیگر از ابزارهای مفهومی باشد، چه آنکه در این حالت، باید با ریاضیات، منطق و برخی

گروی علمی )در معنای کاملش( امکان کاربرد در ساحت درونی را نیز داشته باشد، ما از علم تجربی حسی، علم تجربی تجربه

های دینی ان سنتاز علم، ارتباطات سودمندی می واقعیمند خواهیم بود و این معنای ذهنی و علم تجربی روحی بهره

 (Ibid: 217پیشامدرن و علم مدرن پدید خواهد آورد. )

ها باید از علم خواست که خود را از التزام به سازی علم و دین و ارائه تصویر درستی از آنبنابراین، در مسیر یکپارچه

ن میان، صدق مدعیات خود را گرایی کامل را بگیرد. دین نیز باید در ایگروی محدود منصرف سازد و جانب تجربهتجربه

های علمی تنظیم و تنسیق های معتبر پژوهشها را بر اساس اسلوبموقوف شواهد تجربی )به معنای کاملش( بداند و آن

 direct spiritual) تجربه معنوی مستقیمهای جزمی، دستیابی به نوعی نماید و به این ترتیب با انصراف از بیانه

experienceرا غایت حر )( .کت خود قرار دهدIbid: 222) 

 گروی معنویتجربه

آورد، همواره از ( را به بار میdeep scienceهای معتبر پژوهش علمی که به تعبیر او علمی عمیق)به عقیده ویلبر، اسلوب

( عبور confirmation/reject( و تصدیق / کذب)apprehension( فهم یا ادراک )injunctionسه مرحله حکم یا دستورالعمل )

گیریم کند. در مرحله نخست، ما با اتخاذ و به اجرا در آوردن دستورالعمل، الگو و یا ابزاری خاص، در مسیر پژوهش قرار میمی

تا در مرحله دوم بر اساس آن و طی فرآیند تجربه، به فهم و ادراکی که نتیجه به کار بستن آن دستورالعمل یا الگوی خاص 

خره در مرحله سوم، مبتنی بر اطالعات تجربی به دست آمده از مرحله دوم، به صدق و کذب گزاره است، دست یابیم. و باأل

 (Ibid: 218کنیم. )ای حکم میو یا فرضیه

ویلبر بر آن است که مدعیات دینی نیز برای احراز صدق، ناگزیر به طی این مسیر خواهند بود. البته پیمودن این مسیر 

دیان که شناختی و جزمی اناشی از مدرنیته باعث خواهد شد تا عینیت بسیاری از مدعیات اسطورهدر پرتو تمایزات فرهنگی 

امدرن در شناختی ادیان پیشمعنایی مدعیات اسطورهاعتبار تلقی شود. ناتوانی و بیای ندارند، بیاز شواهد معتبر الزم بهره

و هنر، ادیان را بر آن خواهد داشت تا برای حفظ موجودیت، خود ناپذیر مدرنیته در قلمرو علم، اخالق برابر تمایزات برگشت

ای است که به اعتقاد ویلبر، پس از دوران سازند و این، رویداد فرخنده بارسبکرا از مدعیات فارغ از شواهد و قراین معتبر 

ان ای ادیان پیشامدرن بر آدمیهها که در پس نقاب اسطورهها و تبعیضها و جنایتروشنگری جامعه بشری را از بسیاری ظلم

ها آموخت که مدعیاتِ فارغ از شواهد ادیان، نه سخن خداوند، که برساخته رفت، رهانید. دوران روشنگری به انسانمی

 اند.ها به ارمغان آوردهجویی است که خشونت و تبعیض را برای انسانهای سلطهقدرت

تمی مدرن حکند و امکان حضور و بقای آن را در دنیای مدرن و پستمیاما معنویتی که ویلبر آن را دین واقعی قلمداد 

سازی و تخیل، تسلیم شواهد واقعی و تجربی است، لکن شواهدی که با چشم مراقبه و در انگارد، به جای اتکا به اسطورهمی

ارغ اصل آمده است. این دین واقعیِ فاند( حمند بودهگذاران ادیان از آن بهرهپی تجربه معنوی مستقیم )همانند آنچه که بنیان

گانه اسلوب ( است، تسلیم مراحل سهscience of spiritual experience« )علم تجربه معنوی»از اسطوره، از آنجا که مبتنی بر 

 (Ibid: 229پژوهش علمی خواهد بود. )
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ک از ابزارها و رویکردهای نظری، هیچ ی« آیا خدا و یا روح وجود دارد؟»از این منظر، برای پاسخ به سؤاالتی نظیر 

گونه سؤاالت که ناظر به قلمرو فرامنطقی و روحی است، باید به مراحل گشا نخواهد بود. در اینفلسفی، عقلی و یا ذهنی گره

( صورت منطقی پاسخ به این سؤاالت Ibid: 233گانه علم تجربه معنوی )دستورالعمل، فهم، تصدیق/تکذیب( تن داد. )سه

ایندهای خوش فرها بی آنکه صرفاً دستعمل کن. در این قلمرو، پاسخ« ب»، به نحو «الف»ت: برای دانستن گزاره چنین اس

ل گرایان معنوی، روح و یا خدا فارغ از هرگونه استدالشوند. به این ترتیب، بنا به ادعای تجربهذهنی و نظری شوند، تجربه می

 ود. خواهد ب مشاهدهقابلذهنی، با چشم مراقبه 

بر این اساس، جدال واقعی نه میان علم و دین واقعی، بلکه میان علم و دین جعلی از یک سو و علم دین واقعی از سوی 

بار نمودن بایست میان علم و دین واقعی صورت بندد، با سبکسازی علم و دین که قاعدتاً میدیگر جریان دارد و یکپارچه

 گیرد. اندک در مسیری کامالً هموار قرار میاند، اندکو جعلیاتی که بر خود بستههای ناتمام ها از روایتهر یک از آن

 گانه بزرگآشتی زنجیره بزرگ وجود با سه

گانه بزرگ )علم، هنر و اخالق( در آمیز سهزیستی مسالمتویلبر مدعی است با مقدماتی که او فراهم آورده، امکان هم

شود، گرایی عمیق یا کامل انجام میشناسی علم و تجربهگیری از روشر که با بهرهزیر سقفی واحد مهیا شده است. این کا

 گرایی، در طرحی یکپارچه ترسیم خواهد نمود.را بدون در افتادن در ورطه تقلیل« آن»و « ما»، «من»قلمرو 

 –رونی، فردید -های نمودار چهاروجهی هستی )فردیکوشد تا با احصای علوم مرتبط با هر یک از بخشوی می

ها حال هماهنگی و یکپارچگی آنبیرونی( بر ضرورت، اهمیت، تمایز، اعتبار و درعین –درونی ، جمعی –بیرونی،  جمعی

های احتگانه پژوهش علمی( با سیطره بر سگرایی ملتزم به مراحل سهتأکید نماید. به این ترتیب، اسلوبی یکسان )تجربه

های چهارگانه نمودار محل بحث، چپ فوقانی که دهد. در میان بخشتیار بشر قرار میمختلف هستی، حقایقی متنوع در اخ

فردی است، همان بخشی است که در تفکر سنتی، زنجیره بزرگ وجود لقب یافته است، اما در  –ناظر به ساحت درونی 

ر بر دارد، اما اکنون ما از تفکر حِکمی سنتی عقیده بر این بود که زنجیره بزرگ وجود، همه ساحات مختلف هستی را د

ایم که زنجیره بزرگ وجود، تنها یک چهارم از واقعیت رود، دریافتهآورد ثمربخش مدرنیته به شمار میرهگذر تمایزاتی که ره

دهد. در چنین شرایطی، طبیعی است که این مدعای فربه تفکر سنتی در باب زنجیره بزرگ وجود، با هجوم را به ما نشان می

های احتشناسی که در سشناسی و جامعهشناسی، هرمنوتیک، نمادشناسی، مردمهای مدرن نظیر بیولوژی، زبانر دانشویرانگ

اند، مواجه شود. اما واقعیت آن است که اگر این تفکر سنتی در قلمرو خود )چپ دیگر هستی به ظهور و بالندگی رسیده

ز اعتبار ها اتواند در کنار سایر قلمروها و علوم متناظر با آن، میفرو نهدر خواهی را از سفوقانی( باقی بماند و مدعای تمامیت

 ها برقرار نمای.های خود دفاع کند و تعاملی ثمربخش با آنو یافته

ویلبر عقیده دارد که به این ترتیب، توانسته است با ارائه ترکیبی یکپارچه از زنجیره بزرگ وجود به عنوان هسته مشترک 

اند. در آمیز در کنار یکدیگر بنشنحوی مسالمتگانه بزرگ به عنوان گوهر مدرنیته، علم و دین را به امدرن، با سهادیان پیش

سازی نمودار چهاروجهی هستی یا هوالرکی بزرگ وجود گانه دستیابی به دانش معتبر، یکپارچهاین طرح با طی مراحل سه

 تحقق خواهد یافت. 

جسم، ذهن، نفس و روح بدانیم، این سطوح هر یک،  سطحه بزرگ وجود را دارای چهار بر اساس این طرح، اگر زنجیر

ترسیم شده است، ما اینک با  2مند خواهند بود. مطابق آنچه در شکل قصدی، رفتاری، فرهنگی و اجتماعی بهره ابعاداز 

نه زنجیره بزرگ وجود و دیگری در ایم که یکی در بر دارندۀ سطوح عمودی مراتب چهارگا( مختلف مواجهscaleدو سنجه )

 (Ibid: 234-241گانه بزرگ است. )بر دارندۀ ابعاد افقی سه

گانۀ بزرگ )علم، هنر و اخالق( در هر یک از سطوح چهارگانۀ زنجیره بزرگ وجود، مراتبی را رقم خواهد بنابراین، سه

ذهنی، نفسی و روحی مواجه خواهیم بود. نکته قابل  گانۀ علم، هنر و اخالقِ حسی،زد که بر اساس آن، ما با اقسام دوازده
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آمده در سطوح تحتانی است. ویلبر  های اقسام پدیدمایهتوجه آنکه اقسام پدید آمده در هر سطح، در عین تمایز، واجد درون

ها با سایر آن و ارتباطگانه، از امکان پیدایش هایی برای هر یک از این اقسام دوازدهکوشد تا با توضیح بیشتر و ذکر نمونهمی

ی ها و وجوهها، جلوهبرآمده از هر یک از آن زیباییِو  صدقو  خیراقسام دفاع نماید. وی معتقد است که همه این اقسام و 

روح در « منِ»شود، زیبایی و ساحتِ ( در جهان است؛ آن دم که روح از منظر ذهنی نگریسته میspiritاز درخشش روح)

رو ی روح در قلم«ما»شود، خیر و سعادت االذهانی نگریسته میرسد. هنگامی که روح از منظر بینمی به ظهور هنرقلمرو 

ه ب علمروح در قلمرو « آنِ»شود، صدق و ساحت رسد و آن هنگام که روح از منظر عینی نگریسته میبه ظهور می اخالق

 رسد.ظهور می

 هاانصراف از اسطوره

ها سازی ادیان پیشامدرن با علوم مدرن از رهگذر تلفیق هسته مشترک هر یک از آنپارچهاینک که به اعتقاد ویلبر، یک

م عل»محقق شده است، هر یک از طرفین در این طرح یکپارچه ناگزیر خواهند بود، بخشی از معتقدات خود که از آزمون 

قدات جزمی و ای از معتاشاره شد باید با پاره ترآید را فروگذار نمایند. بر این اساس، چنانکه پیشسربلند بیرون نمی« عمیق

های های ادیان، بر جنبهای باورمحور و اسطورهمدرن وداع کرد. این فرآیند، در نهایت با فروگذار نمودن جنبهپیشا جعلی ادیان

اال و عرفان هایی از ادیان سنتی نظیر ذن، تصوف، قبفشرد و موجب خواهد شد تا قرائتها پای میتجربی و عملی آن

آیند، های عرفانی، از آزمون علم عمیق در ساحت درونی مربوط به خود سرفراز بیرون میمسیحی که ضمن ابتنا بر تجربه

ی از آن گریزسازی علم و دینسازی علم و دین محل توجه واقع شوند. ویلبر بر آن است که در مسیر یکپارچهدر یکپارچه

ای خود را بی آنکه نفی نمایند، در پرانتز قرار دهند، چه آنکه این باورها فارغ از درستی یا نیست که ادیان، باورهای اسطوره

ها را به عنوان دانشی ها، در آزمونِ علم عمیق، به نحوی چشمگیر مردود خواهند بود و هیچ قرائتی از علم، آننادرستی آن

به آن تن در دهد، امکان حضور نخواهند داشت. البته این به  معتبر در نظر نخواهد گرفت و بنابراین در هر ازدواجی که علم

ها و ها نیست. در چنین وضعیتی، باور به اسطورهفرد هر یک از آنمعنای نادیده انگاشتن تمایزات ادیان و وجوه منحصربه

وجود و اهتمام به ها یعنی زنجیره بزرگ یابد که توجه به هسته مشترک آنمقدسات هر یک از ادیان در حالی تداوم می

شود. به این ترتیب، ادیان در عین حفظ هویت و استقالل خود، اذعان های عملی و باطنی نیز مورد غفلت واقع نمیجنبه

فرد ها نیست و سایر ادیان نیز در این حوزه سهمی منحصربههای آنهای موجود در جهان، اسطورهکنند که تنها اسطورهمی

 (Ibid: 259دارند. )

 ین گام: آشتی علم و دین در عرصه سیاستآخر

ند ها و اقتضائات سیاسی علم و دین در فرآیآخرین گام ویلبر در مسیر ارائه طرحی یکپارچه از علم و دین، توجه به جنبه

 اند، از آنتر در مسیر آشتی علم و دین گام برداشتهای که به اعتقاد وی اغلب کسانی که پیشسازی است؛ مسألهیکپارچه

 اند. علماند. ویلبر بر آن است که علم و دین هر یک تا کنون مقتضی رویکرد سیاسی خاصی در اجتماع بودهغفلت ورزیده

 نضج (liberal enlihtenment) لیبرال روشنگری بستر در نهاد، وجود عرصه به پا مدرن دوران تمایزات رهگذر از که جدید

 از خاص ایگونه ترویج یا کردن قانونی حق دولت، که است آن لیبرال نگریروش بنیادین مدعای. درآمیخت آن با و یافت

 دست به مدرن دوران در که حقوقی و هاآزادی پرتو در خود افراد، و ندارد شهروندان برای را  (good life) نیک زندگی

 .گزینندبرمی را خود مطلوب زندگی اند،آورده

 به کاات با و شناسندنمی رسمیت به را مدرنیته مطلوب آزادی رومانتیک، واپس هاینگرش اگرچه دیگر، سوی از اما

 هایقرائت از نیز مدرنپیشا دینی هایسنت اما اند،تحمیل و اجبار مدافع (prerational) پیشاعقالنی ایاسطوره باورهای

 وشنگریر. دهدمی لقب( غرب یبرالل روشنگری مقابل در) شرق روشنگری را هاآن ویلبر که مندندبهره خود خاص روشنگرانه

 .است جغرافیایی غرب و شرق در ناب معنوی تجربه هر به ناظر و معنوی آزادی مدافع شرق
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 به احترام ضمن( transrational) فراعقالنی آزادی از مندیبهره با که شرقی روشنگرانه رویکرد این ویلبر، اعتقاد به

 هک است محملی بهترین دهد،می سرایت نیز معنوی قلمروهای به را آن ،مدرنیته مطلوب سیاسی و عقالنی هایآزادی

 رالیسملیب مسلم اصول پذیرش عین در شرق روشنگری. کندمی افق هم یکدیگر با را دین و علم سیاسی اقتضائات

 در را خود( Liberal Freedom) لیبرال هایآزادی تا کندمی ترغیب را افراد خود، هایقابلیت از گیریبهره با عقالنی،ِ سیاسی

 postliberal or) فرالیبرال یا پسالیبرال وضعیت عنوان با آن از ویلبر که وضعیت این. نمایند دنبال نیز معنوی قلمرو

transliberal )سنتی کاریمحافظه و سنتی لیبرالیسم کند،می یاد (traditional conservatism )آورده گرد خود در یکجا را 

 و دهدنمی دولت به را نیک زندگی از خاصی نوع کردن قانونی مجوز سنتی لیبرالیسم با نواهم سویی، از الیسمپسالیبر. است

 عما آن با مرتبط قلمروهای همه و نیک زندگی قلب در را آن تجلیات و روح سنتی، کاریمحافظه با آواهم دیگر، سوی از

 فیقتل رهگذر از ترتیب، این به. نمایدمی ترغیب آن گزینش در را میانآد و دهدمی جای کیهان، و ملت اجتماع، خانواده، از

 و دین و علم سازییکپارچه برای طرحی ارائه را در گام آخرین سیاسی، بسترهای هموارسازی و غرب، و شرق روشنگری

 (Ibid: 264-268) .بردارد معنویت و آزادی شادی، صلح، از سرشار جهانی نماییرخ

 ؛ از نظر تا عملنظریه یکپارچگی

ابل تأمل های روشی مدرنیته، قگرایان و تلفیق آن با برخی بنیانگیری محدود از نظرگاه سنتتالش جسورانه ویلبر در بهره

های بنیادین ای سازوار از آموزهدر پی ارائه منظومه 1رسد. ویلبر که در آثار متنوع خودبرانگیز به نظر میو در نوع خود تحسین

فرد، رنیته است، در بحث از رابطه علم و دین نیز با پیگیری پروژه خود، از منظری بدیع و تا حدودی منحصربهسنت و مد

ح سازد. چنانکه او خود تصریای تازه میان آن دو برقرار میضمن رد تعارض و تمایز بنیادین میان علم و دین واقعی، رابطه

قابل رو که تعارض و تاند. ویلبر از آن یق هستی در کنار یکدیگر آرمیدههای عمهیچ تعارضی در الیهنمود، علم و دین بی

( در پی ارائه Ibid:86-87داند)آورد و اثرات مخربی را بر آن مترتب میبه شمار می« جنگ سرد فلسفی»علم و دین را نوعی 

پی توصیف رابطه علم و دین باشد، به راهکاری برای ایجاد وفاق و مصالحه میان آن دو است. از این رو او به جای آنکه در 

 هایی مواجهه کرده است.ورزد که همین امر نظریه او را با چالشباره مبادرت میارائه توصیه و راهکار دراین

ا ها گام برداشته، ارتباط چندانی بسازی آنبه اعتقاد برخی از منتقدان، علم و دینی که ویلبر در جهت یکپارچه

دانند و واقعی ندارد. این منتقدان از یک سو درک ویلبر از ماهیت علوم جدید را ناقص و یک سویه می علم و دین در دنیای

از سویی دیگر، از اینکه زنجیره بزرگ وجود به عنوان هسته مشترک ادیان پیشامدرن، به ویژه ادیان غربی )یهودیت، 

 کنند.مسیحیت و اسالم( قلمداد شود، ابراز خرسندی می

ای از این نقدها برآید، اما واقعیت آن است که هیچ چه ممکن است به نحوی از عهده پاسخگویی به پارهویلبر اگر

الزامی از سوی مدافعان و معتقدان ادیان پیشامدرن و نیز دانشمندان علوم تجربی وجود ندارد تا بر اساس آن، تلقی ویلبر از 

ان، تلقی ویلبر از دین واقعی که کم و بیش چیزی جز نوعی عرفان علم و دین واقعی را به دیده قبول بنگرند. در این می

سالم کیشی ادیانی چون یهودیت و اتردید مورد پذیرش جریان راستها و مواجید عرفانی نیست، بیعملی مبتنی بر تجربه

                                                           
 Spectrum of)آگاهی طیفِ ،(The Atman Project ,1880)آتمن پروژه: از عبارتند وی آثار مشهورترین از برخی.  1

Consciousness)،،معنویت شناسی،بوم جنسیت(Sex, Ecology, Spirituality ,1995 )چیز همه تاریخچة(A Brief History of 

Everything, 1996 )انتگرال شناسیروان و(Integral Psychology,2000.) 
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، 2یین ذن بودیسم داردرو که خود دل در گرو تعالیم عرفانی ادیان شرقی و به طور خاص آویلبر از آن 1قرار نخواهد گرفت.

هندو، شینتو  ای آیینهای اسطورهجایگاه نظام اعتقادی و باورهای الهیاتی ادیانی نظیر یهودیت و مسیحیت و نیز نقش بنیان

کننده پژوهان به خوبی از نقش بنیادین و تعیینکه دیندهد. درحالیو نظایر آن را چنانکه شایسته است، محل توجه قرار نمی

گفته در تعیین هویت مستقل این ادیان آگاهند. به عنوان نمونه، اگر چنانکه ویلبر ای ادیان پیشعتقادی و اسطورهمنظومه ا

خواهان آن است در فرآیند آشتی علم و دین، دینی نظیر یهودیت از باورهای الهیاتی خود انصراف یابد و یا آیین هندو از 

« چشم مراقبه»های هایی عملی که به تعبیر ویلبر، مبتنی بر یافتهتنها به جنبه ای فربه خود فراغت یابد وهای اسطورهبنیان

نی بر آن ها مبتاست، متکی  باشد، آیا گستره هویت این ادیان که تشخّص هر یک از آن« علم معنوی مستقیم»و ناظر به 

 نخورده باقی خواهد نمود؟است، همچنان دست

های نظری ویلبر، در عمل از سوی بسیاری از نمایندگان ادیان بزرگ مورد رسد که توصیهرو، به نظر میاز این

جویانه شانه خالی خواهند نمود. در پذیرش قرار نخواهد گرفت و اغلب ادیان نهادینه بزرگ از مشارکت در این طرح آشتی

ین دین نیز از سوی کانت در کتاب بار نمودن ادیان از جزمیات اعتقادی، پیش از ااین میان، نباید از خاطر برد که طرح سبک

نیز ارائه شده است. کانت در این اثر متفاوت خود با اشاره به دو شکل بروز و ظهور دین در جامعه؛ یعنی  در محدود عقل تنها

دین شعائری مبتنی بر وحی، پرستش و باورهای جزمی و دین اخالقی عقالنی، بر آن است که در روند تکامل تاریخی، 

کند که دین باید به صورت دوم آن تغییر شکل یابد. او نیز همانند ویلبر و البته از منظری اخالقی توصیه می صورت نخست

اگر دین بخواهد  یک دین اخالقی باشد )که در این صورت گوهر آن را نه تشریفات و مراسم بلکه خصلت قلبی انسان »

( که تاریخ، آغاز wunderدهد( در این صورت تمام معجزات) برای مراعات تمام تکالیف به عنوان احکام الهی تشکیل می

 (129: 1311کانت،«)ها پیوند زده است، باید در نهایت به طور کلی از حوزه باور انسان حذف گردند.خود را با آن

نانکه چهای کانت در باب ضرورت برآمدن شکل و نحوه خاصی از دین، بینیها و پیشگونه که توصیهچنانکه پیداست همان

القی کانت ای آن بیش از نظریه دین اخبرد در عمل تحقق نیافت، نظریه یکپارچگی ویلبر نیز که صبغه توصیهاو انتظار می

 شک در حوزه عمل قرین توفیق نخواهد بود. است، بی

ح که رتردید از پذیرش مفهوم بنیادین روح در این طاز سوی دیگر، بسیاری از دانشمندان علوم تجربی نیز بی

شود، استنکاف خواهند ورزید. عالوه بر این، برخی دیگر از کننده دالّ بر وجود آن ارائه نمیتعریفی دقیق و استداللی قانع

شناسانه ویلبر در نمودار چهاروجهی وجود نیز محتمال از منظر بسیاری از عالمان علوم تجربی مناقشه مفروضات هستی

به این ترتیب، نظریه یکپارچگی با وجود نکات  ها حاصل نخواهد آمد.درباره آن برانگیز خواهد نمود و اتفاق نظری

آوردهای فیزیک، شناسی سنتی یا برخی دستشناسی و معرفتهای هستیای از بنیانبرانگیزی در عرصه تلفیق پارهتحسین

 آیند آشتی و مصالحه علم و دینشناسی جدید، تا حدود زیادی از توفیق عملی در فرشناسی و جامعهشناسی، روانزیست

 محروم خواهد ماند.

 

                                                           
. نباید از نظر دور داشت که حتی از منظر برخی از بزرگترین عارفان مسلمان، احکام و شعائر شرعی، ترجمان و تمثل احکام تکوینی و نقشه  1

نظر نمودن از روند. از این منظر، فرو گذاشتن منظومه اعتقادی و شعائری اسالم، در حکم صرفراتب فوقانی هستی به شمار میوجودی م

ین هایی از اشود. برای آشنایی با نمونهرو، حتی از منظر بسیاری از مکاتب عرفانی نیز مجاز شمرده نمیخاستگاه وجودی آنها است و از این

 .19ـ 11، 11ـ 11: 1312کام شرعی و شعائر اسالمی نک: قونوی، نحوه نگرش به اح

( mahayanaپژوه برجسته، با دل سپردن به آیین بودای مَهایانه)شناس و عرفانسالگی و در جایگاه یک فیلسوف، روان 11ویلبر اکنون در سن .  2

کوشد تا تأمالت نظری های مراقبه مبتنی بر آن، میش( و روmadhymaka( مؤسس مکتب مادیمکه)Nagarjunaبه ویژه تعالیم ناگارجونه)

 های عملی شرقی و لوازم رفتاری ـ سلوکی مبتنی بر آن به پیش بَرد.خود را در بستری از حکمت
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 نتیجه

گرایان از زنجیره بزرگ وجود به مثابه هسته سو هم آوا با سنتویلبر کوشیده است تا در مسیر آشتی علم و دین، از یک

وفادار بماند.  شروطگرایانه عالم مدرن نیز به نحوی ممشترک ادیان پیشامدرن دفاع نماید و از سوی دیگر، به مقتضات تجربه

گون هستی که تنها منحصر در عالم محسوسات و ملک طلق مراتب گونهبا آنکه به اعتبار دفاع از سلسله بر این اساس، ویلبر

یابد اما از آن رو که مدافع تمایز یافتن سپهر هنر، اخالق رود، به سنت گرایان قرابت میعلوم تجربی متعارف به شمار نمی

آوردهای درخشان مدرنیته به دیده مدرن است و به لیبرال دموکراسی، آزادی و حقوق بشر به مثابه دست و علم در دوره

 یابد.گرایان تمایز مینگرد، از سنتقبول می

ای از ویلبر مبتنی بر چنین رویکردی عقیده دارد که علم تجربی اگر چه در حوزه فعالیت خود )که تنها مرتبه

گیرد( از صدق و حجیت الزم برای حکمرانی برخوردار است، اما حق نفی ساحت درونی ا در  بر میگون هستی رمراتب گونه

میان، با تعمیم مفهوم تجربه )و نیز اخالق و هنر( به همه ساحات هستی، با و ابزارهای متناسب با آن را ندارد. وی در این 

جربه دینی دهد که تگرایانه از آن به دست میقریری تجربهدر نظر گرفتن بنیانی تجربی )در معنای موسع آن( برای دین، ت

هایی نظیر ذن، تصوف، عرفان مسیحی و قباال مطمح نظر است، در آن محوریت هایی از ادیان که در آیینـ عرفانی و قرائت

 یابد.می

هوم ک سو ذیل مفکوشد تا از یای دارد، میطرح ویلبر در باب آشتی میان علم و دین که کامالً ماهیتی توصیه

با تعمیم و تعمیق مفهوم علم و تجربه، معنایی موسع برای علم در نظر گیرد و از سوی دیگر، مبتنی بر همین « علم عمیق»

ای از باورهای جزمی و سازوکار، قرائتی عرفانی از ادیان پیشامدرن را برجسته سازد که در آن به جای اتکا به مجموعه

آید، نوعی سیر و سلوک مبتنی بر معرفت نفس و مراقبه محوریت عمیق سربلند بیرون نمی معتقداتی که از آزمون علم

 یابد. ویلبر مدعی است که میان این طرز تلقی از علم و دین همواره آشتی، مصالحه و معاضدت برقرار خواهد بود.می

ارائه  و دین در فرآیند آشتی و تعامل آن دونامه ویلبر با آن روبروست، تقریری است که از علم ترین چالشی که توصیهعمده

شامدرن کیشی اغلب ادیان پیدهد. در این فرآیند و مبتنی بر تفسیر ارائه شده از علم و دین، از سویی نمایندگان راستمی

و مدرن امکان حضور نخواهند یافت و از سوی دیگر، بسیاری از عالمان علوم تجربی، از پذیرش هسته مشترک ادیان پیشا

تعمیم گستره علم و تجربه به همه سطوح زنجیره بزرگ وجود و پذیرش حقیقت مبهم روح سر باز خواهند زد و در بهترین 

 طرفانه اتخاذ خواهند نمود.آنکه آن را انکار نمایند در برابر آن موضعی بیوضعیت ممکن، بی
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