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چکیده

هدف ازاین مقاله بررسی کارکرد تجربة دینی در معنادهی به زندگی از دیدگاه ویلیام جیمز
به همراه توصیف و تحلیل نقدهای طرح شده است .وی باگوهر انگاری تجربزة دینزی آن را
شرط الزم و کافی کشف معنا میداند .او دین را امری فردی و احساسی میداند که با شواهد
ذهنی بودن احساسات و خصوصی بودن امر ذهنی ،بزه ماابقزت ن زر جیمز بزا للزج جدیزد و
اختصاصی شدن تجربة دینی و معنادهی آن پی میبریج .همچنین تبیینهای تجربی جیم فاقد
قاعیززت اسززت و ضززرورتی در اثبززات لقلزی آن نمززیبینززد .شززواهدی همچززون تززرا بززرای
جستجوی معنا توسط همة انسانها و جعل معنا و تقلیل معناداری به هدفمندی نشزان مزیدهزد
که جستجوی معنا اساسی ترین نیروی محرکه در زندگی و وجود حس دینی در همزة افزراد
است .نگاه جیم بیشتر در احساس معنا است تا خود معنا .دیدگاه جیم به تجربة دینی و معنزا
تحت تأثیر تفکرات پراگماتیستی ناظر به سودمندی است.
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پاسخهای چشمگیری دادهاند .ن ریة «مثل افرطونی»« ،فضیلت» ارساو« ،خیر اللی» کانت یا
«رؤیت خجسته»( )Beatific visionآکویناس ،همه به معنای غایاتی هستند که زندگی فرد را
معنادار میکنند .متس میگوید:
در اکثر قریب به اتفاق نوشتههای مربوط به معنای زندگی ،سخن گفتن از آن را حاکی از
ارزا نهایی مثبتی میپندارند که زندگی فرد میتواند آن را به منصه ظهور برساند(متس،
ص.)15

بحث از معنای زندگی به صورت مستقل ،در قرن بیستج از سوی فیلسزوفان انگلیسزی_آمریکزایی
پایهگذاری شده است .ویلیام جیم ( )1842-1910یکزی از بنیانگزذاران پراگماتیسزج بزا ماالعزات
لمیق در زمینة فلسفه ،روان شناسی و پ شکی معتقد است که احساس پوچی و بزی معنزایی انسزان،
ناشی از وجود خرء درونی است و ارتباط با امری متعزالی در پزی کسزب تجربزة دینزی مزیتوانزد
چنین احساسی را متوقف کند .جیم با توجه به تصوری که از حقیقت ،ماهیزت و ذات دیزن دارد،
دین را پدیده ای صرفاً روان شناختی و امری فردی و خصوصی میداند که متعلزق بزه قلمزرو روان
آدمی است و در مهجترین اثر خود با نام « تنزو تجربزة دینزی»کزه ازایزن پزس درایزن مقالزه آنرا
«تنو » مینامیج ،به روشی تجربی و با رجزو بزه منزاب و مسزتندات فزراوان دربزارة نحزوة مواجهزة
انسان با امر دینی و قدسی کنکاا میکنزد و بزه نمودهزا و جلزوه هزای حیزات دینزی و مؤمنزان در
ادیان مختلف میپردازد که چگونه در رهایی از احساس پزوچی موفزق بزودهانزد

(James, 1902,

) p.28؛ جیم  ،1376 ،ص9-10؛ وولف ،ص .)644ن رات جیم در باب مسزالل ن زری و لملزی
دین ،دینداری و معنای زندگی ،روشن کنندة صزحنة معنویزتایزن زمانزه اسزت .از سزوی دیگزر،
سخن تیلور در کتزاب تنزو دیزن در روزگزار مزا ،در مزورد تزأثیر غیزر ارادی هواهزای نفسزانی و
دیدگاههای ذهنی نویسندگان هنگام تصزنیف ماالزب ،مزا را امیزدوار مزیسزازد کزه همزین مسزلله
میتواند در مورد جیم نی صادق باشد و بتوانیج در کنار تفحص در ن رات وی ،با باورهای او در
مورد معنای زندگی و ارتباط آن با تجربة دینی بهتر آشنا شویج .بزه ویز هاینکزه در بزازه زمزانی دو
سززاله ( )1896-1898ارالززه رس زمی و بززازه دو سززاله( )1900-1902نگززارا تنززو تززا تکمیززل آن،
تأمرت فراوانی در مورد ماالب و انتاجات آن انجام گرفته است که بر ارزا آن میاف اید.
از آنجا که تاکنون مقاله ،تحقیق ،پز وهش و کتزاب خاصزی در بزاب کزارکرد تجربزة دینزی در
معنابخشی به زندگی از دیدگاه ویلیام جیم نگاشته نشزده اسزت ،ماالعزة آراء وی ازایزن زاویزه و
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توصیف ،تحلیل و نقد آن ،امری بدی و نو است و نوآوریاین مقاله ،بیان بخشی ازاین کزارکرد و
تحلیل و بررسی نمونة نقدهای وارده بر جیم در پرتزو اندیشزة فیلسزوفان و از زاویزه للزوم جدیزد
است.
نگاه جیمز به دین و تجربة دینی

جیم با تعریف دین به امری فردی و خصوصی ،در پی احیای لنصر احساس در دین و سنجش
می ان تحقق زندگی مؤ منانه و معنادار در لصر دین گری امروز بوده و با گوهرانگاری تجربة
دینی درصدد یافتن نقاة مشترک میان ادیان است.
جیم در درسگفتار دوم تنو  ،وجود تعاریف بسیار و متفاوت از دین را ثابت کنندة لدم
داللت واژة دین به اصل یا ماهیت واحد می داند .از ن ر وی تعریف قراردادی دین در مرتبة
نخست ،احساسات ،المال و تجربههای فردی هر کس در تنهایی خویش است تا به حدی که
خود را در نسبت و ارتباط با چی ی میبیند که موجودی الهی تلقی میکند؛ سپس در مرتبة
ثانوی ،للوم الهیات و فلسفه ،سازمانهای دینی و روحانی ممکن است پدید آیند و معتقد است
هنگامیکه انسان مارود جهان خارج میشود ،دین(در معنای خاص آن) ف ایندة شور و قوت به
زندگی و جهان درونی است و در نبود آن ،زندگی بی حاصل و پوچ است (جیم ،1393 ،
ص.)475 -476
جیم تجربة دینی را درک یا آگاهی از حضور واقعیت یا قدرتی میداند که فوق نفس و دنیای
لادیّ آن است و به احساس شبیهتر است تا تعقل و مبتنی بر سه رکن تجربة دینی خداوند ،انسان
و جلوة خداوند بر انسان است .اگرچه حواس پنجگانه هنگام تجربة دینی و لرفانی غایباند،
برای صاحبان تجربه ،همانند ادراک حسیِ مستقیج از امور محسوس بوده و به لحاظ کیفیت
معرفتشناختی ،همسان با تجارب حسیاند(.)Jemes,1902, p.324
کارکرد دین در معنادهی به زندگی

معنادار کردن زندگی از مهجترین کارکردهای دین است که بدون پاسخ به سه پرسش اساسی «از
کجا آمدهام ،کجا هستج و به کجا میروم» محقق نمیشود .دین با بیان جاودانگی حیات بشر و
هدفمندی هستی در پرتو تدبیر خداوند حکیج ،قادر و توانا ،خردپذیرترین معنا را به حیات
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انسان و ن ام هستی میدهد .کارل گوستاو یونگ روانپ شک سولیسی در بیان اهمیت چنین
دیدگاهی ،مشکل بیماران باالی سی و پنج سال خود را مربوط به پایان یافتن بینش مذهبی در
مورد زندگی دانسته و میگوید:
...للت بیماری همة آنهااین بود که آنچه را مذاهب زنده هر لصر به پیروان خود بخشیدهاند
از دست داده بودند و هیچیک تا بینش مذهبی خود را باز نیافت ،شفا نگرفت(یونگ،
ص.)598

به باور افرادمذهبی ،دنیای محسوس قسمتی از جهان نادیده است که ارزا و معنای خود را از
لالج غیب دریافت میکند؛ بر همین اساس هنگام مواجهه با مشکرت زندگی و نامریماتی
همانند مرگ ،شرور و رنجهای طبیعی و اجتمالی ،درهای وسیعی از آرامش و معنا فرارویاین
افراد باز میشود که افراد غیرمذهبی از آن بی بهرهاند و بدینسان از احساس پوچی رها
میگردند(جیم  ،1376 ،ص .)174 ،177جیم در درسگفتار سوم با لنوان «واقعیت لالج غیب»
خصیصة زندگی دینی را از من ر لموم ،التقاد به ن امیغیبی میداند که خیر مالق ،منوط به
هماهنگی و همسازی با آن است .از ن ر وی مواجهه با مشکرت و شرور ،سبب شکل گیری
پرسشهای اساسی نسبت به فلسفة زیستن در اذهان و نیازمند پاسخی مناقی و موجه است .در
صورت مدلل و موجه نشدن سختیها ،زندگی بی معنی و نامعقول و جهان هستی به یک لالج
بیهوده بدل خواهد شد .ازاین رو بشر از بدو پیدایش در جستجوی یک منب مولّد معنی بوده است
اما هیچ منب ثابت و متقن معنی زا ج «دین» وجود ندارد؛ زیرا دین از سویی انسان را با جهانی
فرامادی و فرا طبیعی و از سوی دیگر با یک لالج پسااین جهانی که ظرف زندگی و سعادت
حقیقی انسان است مرتبط میکند .با التقاد بهاین دو لالج ،شداید موجود موقتی و به تب آن
تحمل سختیها و گرفتاریها به دلیل جبران آفریدگار آسان میشود .جیم  ،باایمان به نامتناهی،
رشد زندگی دوباره را امکانپذیر میداند؛ همانگونه که در تولستوی نی موجب رهایی از
احساس پوچی و درکاین نکته شد که بیمعنایی فقط در ارتباط با حیات محدود و متناهیاین
دنیا است(همو ،1393 ،ص .)219-220جیم با بسط ن رات و تأیید ضمنی روند معنا یافتن
زندگی تولستوی می گوید ،همه چی پس از برانگیختگی حالی خاص(بصیرت حیات) و
دریافتِاینکه خداوند ،همان زندگی وایمان و التقاد ،همان مفهوم زندگی است و هیچ حیاتی
بدون خدا وجود نخواهد داشت ،در درون و پیرامون وی روشنی یافت و نشاط ،شادی ،آرامش و
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پیروزی بهدست آمده در سایة یافتن چی ی بود که از شعور باطن وی میجوشید(همان ،ص188و
.)222-223
دین با وابسته ساختن فرد به قلمرو فرافردی ارزا متعالی ،به گرفتاریهای وجودی انسان معنی
خاص میبخشد و باایجاد نولی التقاد به قضا و قدر ،به پرسشهای همیشگی دربارة وجود و
هستی پاسخ معنیدار و غایی میدهد(رابرتسون ،ص.)336
کارکرد تجربة دینی در معنادهی به زندگی

جیم در رهیافت توصیفی و تحقیقی موضو های روانشناختی خود در باب تمایرت دینی انسان
و بیان ج لیات مهج برای آنچه که در برابر استفاده از قوالد انت الی لمیق« ،بررسی
لاقرنه»1مینامد و نی با بصیرت لمیق نسبت به نیازهای معنوی دنیای جدید ،در سیراندیشه و به
لحاظ روحی ،به تدریج به سمت معنای زندگی پیش رفته است .فحوای کرم وی در البری
بررسی ن رات و مکتوبات مختلف تنو  ،مبین اهمیت و جایگاه واالی التقادبه خدا و
تجربة دینی در معنادهی به زندگی است .وی با اشاره به «لدم شفافیت و لمق کافی» شیوة
«سالج اندیشی» و اشاره به وی گی روحی «جانهای بیمار »2در مواجهه با حقایق مصیبت بار نادیده
انگاشته شده در سالجاندیشی ،به تشریح تأثیر آن حقایق در رسیدن به احساس پوچی و بی معنایی
میپردازد .امروزه نی  ،احساس بی معنایی با قابلیت تشکیک همة خاستگاههای سنتی معنا الج از
الهیاتی ،مابعدالابیعی و تاریخی ،چنان شدت یافته که به باور لدهای ،اساساً در جهان چی ی که
ضامن معنا باشد وجود ندارد(تیلور ،ص .)37-38در ن ر جیم  ،جانهای بیمار در برابر شرور
گری ناپذیری همچون بیماری و مرگ ،در پی حصول تجربة دینی و ایمان به خدا و اطمینان از
نامتناهی بودن زندگی به معناداری میرسند .تجربههای دینی و لرفانی یکباره موجب معنایابی و
احساس وحدت ،آرامش درونی و شادکامی میگردد.
جیم در تحقیقاتش با تمرک بر احساسات و انگی اهای دینی و پدیدههای ذهنی و فردی
مستند در زندگینامههای دینی ،اساس دینداری را تجربة امر متعالی دانست .در درسگفتار  20با
لنوان نتیجهگیری ،با اراله خرصهای از وی گیهای زندگی دینی ،با قاطعیت اظهار میکند به
دلیلاین که نتیجة ترکیب دین با دیگر لناصر زندگی ،یک شکل و برابر نیست ،ل ومیندارد
انسانها در موقعیتهای گوناگون و با تواناییهای متفاوت دارای لملکرد و وظایف مشابه و
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یکسانی باشند .با توجه به تفاوت نو مشکرت ،راه حلها نی نمیتواند مشابه یکدیگر باشند.
همچنین ،این تفاوت در نو تجربة دینی و حصول معنا نی صادق است .هر فردی به تناسب
خصوصیات ذاتی و ن ام ج لی و مج ایی که زندگی میکند و نی لرقهای که به سرنوشت
ش اخص خود دارد ،به وجه خاصی از دین برای تکامل و معناداری نیازمند است .مثرً رویکرد
انسانهای زودرنج و حسود اتخاذ لنصر دینی مبارزه با نفس بوده که فردی ذاتاً خیرخواه ،از آن
بی نیاز است .این ن ر جیم بسیار مشابه دستورالعملهای متفاوت لارفان کیشهای مختلف است
که با توجه به وضعیت خاص روحی و نیاز مرید ،با هدف تعالی وی تجوی میکنند.
تجربة دینی هرکس موافق طبیعت روحی اوست و درجات تجربة دینی در افراد متفاوت است؛
اما کارکرد همه تجربهها  ،معنادهی به زندگی صاحب تجربه است .جیم پس از معرفی تصویری
تازه و پدیدارشناختی از مکانیسج واقعی دین ،در ترا است که انسانها را به کسب تجربة دست
اول از گوهر دین تشویق و دلوت نماید تا بهجای ماالعه در وضعیت اولیای الهی ،اراده نموده و
خود را در مسیر چنین تجربیاتی قرار دهند و ضمن یافتن خود واقعی ،از ثمرات آن بهخصوص
حصول معنا بهره مند شوند .نگاهی به زندگی بسیاری از مؤمنان ادیان مختلف که با تجربة دینی و
تحول روحی ج و اوتاد و ابرار شدهاند ،مؤید قدرتمندی تجربة دینی در تغییر کامل انسان و
رهایی از پوچی است.
ساختار ن ر جیم دربارة کارکرد تجربة دینی در معنادهی به زندگی چنین است:
.1آگززاهی از فقززدان معنززا ،شززرور موجززود در جهززان و احسززاس شززدید گنززاه ،سززه موقعیززت
دلهره آور برای انسان است؛
.2بهتززرین راه رهززایی ازآن سززه موقعیززت دلهززره آور ،مواجهززه بززا تجربززة دینززی اسززت کززه بززه
درک حقایق لمیقی دربارة جهان هستی میانجامد؛
.3آرامش قلبی ،شادکامیو یافتن معنای زندگی از ثمرات تجربة دینی است.
الف.تجربة دینی ،شرط الزم و کافی معناداری

جیم تجربة دینی را شرط الزم و کافی معناداری زندگی میداند .تأثیرگذارترین ن ریة خدا -
محور درباره معنای زندگی ،که به «ن ریة هدف» مشهور است ،نی ارتباط و نسبت خاص با
خداوند را شرط الزم و کافی برای معناداری زندگی معرفی میکند(متس ،ص .)25از من ر
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جیم  ،این نسبت خاص ،دریافت تجربة دینی است .وی مقولة دین و حیات دینی را به صورت
کامرً زنده ،تجربی و ضروری در زندگی انسان مارح میکند و میگوید در حیات بشری هیچ
چی نتوانسته بهاندازة دین و تجربههای دینی الهام بخش حرکتهای ب رگ ،استعری روحی،
خرقیت های هنری ،برقراری آرامش پایدار ذهنی و در یک کرم ،موجد معناداری زندگی باشد.
وی در فصول ایمان آوری و پارسایی بهاین نتیجه میرسد که لاطفه و احساس دینی برانگیخته از
تجربة دینی با ایجاد مقاومت و تحمل در شخص ،نولی لرقه« ،معنا» یا «حالایمانی» به پدیدههای
زندگی میبخشد و فقداناین نیرو یا بیایمانی به معنای سقوط و ناکامیدر زندگی است.این
حالایمانی که ممکن است دارای محتوای لقرنی بسیار کمیباشد ،همان تجربة دینی است که به
صورت خلسههای ناگهانی و احساس حضور الهی یا جذبات لرفانی و یا شور ،شوق و
اشتیاقهای مبهج ونیمه روحانی ظهور مییابد که موجب تحولی اساسی در زندگی صاحب
تجربه است( . )Barnard, p.7-18جیم صِرف گ ارا فرد و نی پدیدار شدن معناداری در
زندگی حقیقی فرد را نشانة صحت و اتقان تجربة دینی میداند.
ب.اتحاد با امر برتر و یافتن معنا

«قول به اصالت تجربة دینی» قالل به توجیه و بازسازی ن ری باورهای دینی بر مبنای تجربة دینی
است و تجربة دینی را در مقایسه با دیگر ابعاد دین(مانند باور دینی یا لمل دینی) لبّ و گوهر یا
مهجترین جنبة دین میداند(لباسی ،ص .)65جیم نی در کنه تمام گوناگونی آیینها ،قالل به
چنین هستة مشترکی است .همة ادیان در دریافت امور نادرست(شرور ،گناه ،پوچی و بی معنایی)
و حس امید به نجات ازاین امور با توسل به نیروهای متعالی مشترک هستند .از دیدگاه جیم
قالده بندی تجربة دینی در همة ادیان چنین است:
مرحلة :1بحران درونی

الف .رنج از نادرستی و رویکرد ناقدانه (نشانة فراتر بودن انسان از نادرستی و ارتباط با چی ی برتزر
از آن در صورت وجود).
ب .وجود واقعیت برتر و نیکوتر در وجود انسان(ضزمیر نیمزه آگزاه ،کزه ممکزن اسزت در حالزت
انفعال باشد ولی انسان میتواند وجود واقعی خود را با این بخش همسان کند).
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مرحلة :2راه حل و رهایی

ج.آگاهی شخص از بخش برتر وجودخود و هج مرز بودن آن با بخش دیگزری بزا همزین کیفیزت
در لالج خارج از او که با پیوستگی و اتحاد خود با این وجزود برتزر (مزیتزوان از جهزت ل مزت،
خدا و از جهت بسیار درونی بودن« ،خود» نامید) میتواند نجات بخش وجود پست خود گزردد و
احساس امنیت ،خوشی و رهایی از پوچی را تجربه کند.
جیم با تحقیق در زندگینامههای مستند شده،ایزن دو مرحلزه تجربزة دینزی را صزادق مزیدانزد و
معتقد است تنو تجربههزای دینزی ،در اثزر اضزافه شزدن ج لیزات خزاص و تابیزق آن بزا الهیزات
گوناگون و خلق وخوهای شخصی مختلف است ولی اصل و جوهر تجربزة دینزی و اتحزاد بزا امزر
برتر در همه یکسان است(هاسپرس ،ص .)483جیم در بررسی واقعیت داشتن امزر برتر(خزدا) ،بزا
ن ربلندی و به دور از تعصب ،مستقیماً وارد پاسخهای الهیات گوناگون نمیشود ،زیرا هزدف وی
یافتن پیکرة مشترکی بین ادیان برای رهیابی به معنا ،رهایی از پوچی و ماابقت آن با واقعیت برای
پذیرا مناق للمیهمگان است .به همین جهت هستة تحقیق خود را معنزای اتحزاد انسزان بزا امزر
برتر قرار میدهد .به ن ر جیم  ،با تجربة حس پیوستگی فرد آگاه با نفس وسی تر و گسزتردهترکزه
سرچشمة بهدست آوردن تجربههای رستگاری و معنایابی است ،مرزهای دیگر هستی انسزانهزا بزه
بُعد دیگری از وجود -که میتوان آن را حوزة فوق طبیعی نامید ،-پیوند میخزورد کزه بزا وجزود
جداییاین بُعد از جهان محسوس ،شخص به آن احساس ن دیکی بیشتری دارد .کشش آرمانهای
انسان بهاین حوزه ،موجب تغییر در لریق ،روح و روان ،شیوة کزردار و در نهایزت موجزب مبزدل
شدن وی به انسان دیگری است .چنین تأثیر حقیقی حوزة فوق طبیعی(جهان غیزب) مبزین واقعیزت
داشززتنای زن حززوزه اسززت و جهززان محسززوس نی ز ارزا و معنززای خززود را از آن لززالج دریافززت
میکند(جیم  ،1376 ،ص.)177
ج.پراگماتیسم و معنابخشی تجربة دینی

نگاهی به مسللة معنای زندگی در دوران گذشته نگاهی غایت جویانه بود که با پیشرفتهای
حوزة للوم تجربی در جهان معاصر ،جای خزود را بزه نگزاهی ماشزینی و مکزانیکی داد .از سزویی
دیگر با چرخش تفکر فلسفی از وجودشناسی به معرفت شناسی و تاکید بر تعیین مرزهای معرفزت
انسانی ،مفاهیمیهمچون خدا ،جاودانگی و اختیار از حزوزة لقزل ن زری کنزار گزذارده شزد و در
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نتیجه پرسش از معنای زندگی پرسشی بنیزادین گشزته و بزه تزدریج بحزران معنزا در کزانون توجزه
معاصران فرسفه و متفکران قرار گرفت(استیس ،ص.)23-27
در این میان ،مکتب فلسفی پراگماتیسج با تمرک بر اصل منفعت و سزودمندی بزه لنزوان اجز ای
اساسی حقیقت ،براین باور است کزه بزه جزای جسزتجوی حقیقزت زنزدگی بهتزر اسزت بزه دنبزال
فهمی سودمند از زندگی باشیج .بنابراین معنای زنزدگی بزاوری اسزت دربزارة هزدف زنزدگی کزه
سبب ارزشمندی زندگی انسان میشود .برای همة پراگماتیستها از جمله جیمز  ،معنزای زنزدگی
فقط می تواند از طریق تجربه کشف گزردد .وی بزرخرف برخزی از فیلسزوفان اگ یستانسیالیسزت
از قبیل آلبر کامو و سزارتر کزه بزا پزذیرا وضزعیت پزوچ و لبزث انسزان درایزن جهزان معتقدنزد
که هیچ معنایی بیرون از انسان وجود ندارد و انسان طاغی باید معنای نویی بزرای زنزدگی خزویش
بسازد ،بر معنابخشی دین به زندگی انسان و اهمیت آن تاکید دارد و تنها راه رهزایی از نومیزدی را
ایمان به امر متعالی و جاودانگی روح میداند .امر الوهی بزا تفسزیر گسزتردة جیمز یعنزی هزر چیز
خدایگونه و تصویری چند وجهی که در تجربزههزای دینزی اشزخاص متجلزی مزیگزردد و بایزد
قززدرتی ورای خززود آگززاه مززا و بزز رگتززر از آن باشززد بززه می انززی کززه بتززوان بززه آن توکززل
نمززود(جیم  ،1393،ص .)54مواجه زة مسززتقیج بززا امززر ال زوهی در انسززانهززا ممکززن اسززت موجززب
واکنشهای خاصی گردد که میتوان آن را واکنشهای تام شخص به زنزدگی و جهزان دانسزت.
در واکنشهای دینی صاحب تجربة دینزی معتقزد اسزت لزالج و هزر آنچزه کزه در اوسزت بیهزوده
نیست ،بلکه جهان لینی بخشی از لالج روحانیتر است که مفهزوم اصزلی خزود را ازآن مزیگیزرد
( همان ،ص 57و .)531جیم ازمن ر روانشناسی در باب چگونگی احساس لالج برتر ،بزر وجزود
نولی احساس حضور واقعیت در دستگاه ادراکی انسزان کزه نافزذتر و کلزی تزر از حزواس خزاص
انسان است تاکید میکند ( .)Niebuhr, p.221این احساس نزولی اسزتعداد و آمزادگی اسزت کزه
موجب ادراک امور واقعی میگردد که با حواس لادی نمیتوان دریافت وبه موضولات انت الزی
همچون روح،خدا و جاودانگی مربوط است که در لین نداشتن محتزوای حسزی ،معنزای روشزنی
بززرای المززال مززا دارنززد وتمززام زنززدگی انسززان تحززت جاذبززة آن احسززاس قززرار مززیگیززرد
( Niebuhr, p.221؛ آذربایجانی ،ص194؛ جیم  ،1393 ،ص .)76وی نیرومندترین و کامزلتزرین
صورت تجربههای دینی را تجربه لرفانی میدانزد کزه بسزیار برانگی اننزده ،بزا اهمیزت ،دگرگزون
کننده و موجد تحولی اساسی در زندگی صاحب تجربه است(.)Barnard, p.17-18
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بررسی و نقد
نقد تیلور بر «حال فردی»

الف .جیم با التقاد به فردی و احساسی بودن دین ،و منحصر به فرد بودناین نو احساس در هزر
انسان ،الجرم بهاین نتیجه میرسد که معنای زندگی نی که با تجربة دینی خاص هر فردی بهدست
میآید ،منحصر به فرد است .یکی از نقدهای تیلور نویسنده تنو دین در روزگار مااین است کزه
حال «واقعا فردی» نمیتوان داشت و دلیل آن ،نیازمنزدی «احزوال» بزه واژگزانی اسزت کزه بخزش
لمدة آن از طریق جامعه و زندگی اجتمالی کسب میگردد واینکه صورتهای ذهنی کزه انسزان
با آن زندگی میکند ،به احوال دینی مستقیماً شکل میدهند و این زبانها و واژگان هرگ زبزان و
واژگان صرفاً یک فرد نیست .به لنوان تشکیک بر نقد تیلور ،باید گفزت کزه اسزتفاده از واژگزان
مشترک در بیان احساس و حال هرگ نمیتواندحکایتگر حاق و لمق مفهوم حال یک شزخص
باشد یا آن نو حس را لیناً از فردی به فردی دیگر منتقل کند زیرا کلیة احسزاسهزا امزری ذهنزی
هستند ،نه فی یکی .به لنوان مثال شخص  yهرگ نمیتواند با شزنیدن واژة سزوختن از شزخص ،x
درد سوختن وی را آنگونه که هست درک کند ،زیرا گ ارا فی یکی الصاب حسی هزر فزردی
با فرد دیگر به دالیل متعددی همچون تفزاوت در سزرمت سیسزتج لصزبی ،تغییزرات هورمزونی و
انوا فاکتورهای فی یکی دیگر یکسان نیست .چنین مبحثزی امزروزه در معرفزت شناسزی ذهزن بزه
لنوان «مبحث اذهان دیگر» مارح است و کیت مسلین در کتاب درآمدی بزه فلسزفه ذهزن درایزن
باب به نحو مبسوط سخن گفته است.
به لحاظ تاریخی نی  ،دسترسی اختصاصی شخص بزه حزاالت ذهنزی خود(خصوصزی بزودن امزر
ذهنی) ،با دکارت و طرح شک ن ام مند و شخصیتهای متأثر از او همچزون الک و هیزوم پیونزد
خورده است .به ن ر الیب نیتس ،نتیجة این ادلا کزه هزیچ شخصزی نمزیتوانزد از وجزود حزاالت
ذهنی خود غافل باشد یا دربارة نو حالت ذهنیاا دچار خاا شود ،این است که للج شخص بزه
حاالت ذهنی خود ،کامل و خااناپذیر اسزت .همچنزین بزر اسزاس قزانون الیزب نیزتس نمزیتزوان
حاالت ذهنی را با حاالت مغ ی یکی گرفت یا به آنها تحویل برد .این استدالل و تصویر ترسزیج
شدة آن از ذهن ،لمدتاً میراث دکارت بوده و حتی کسانی که با فلسفة ذهن دکارت نیز آشزنایی
ندارند ،ذهن را قلمرو به شدت خصوصی و چشجانداز یا صحنهای درونزی مزیداننزد کزه فقزط در
دستِ دارندة آن است .اما مبنایی که سبب با خبر شدن از حاالت یکدیگر و نسزبت دادن حزاالت
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ذهنی یک فرد به دیگری میشود ،مشابهت رفتار قابزل مشزاهده از افزراد بزا رفتارهزای ره داده از
جانب خود است که سبب می گردد حزاالت ذهنزی طزرف مقابزل را هماننزد حزاالت ذهنزی خزود
بپنداریج و به نولی«قیاس به نفس» کنیج .جیم به لنزوان یزک پراگماتیسزت ،بیسزت سزال پزس از
چارل پیرس که در مقالة معروفش با نام «چگونزه مزیتزوان افکزار خزود را روشزن سزاخت» ثابزت
میکند که برای شکافتن یک فکر کافی است به تعیین رفتاری کهاین فکر برمیانگی د ،بپزردازیج،
بحث دربارة آن را از سر گرفتزه اسزت( .)Peirce, p.286-302از سزوی دیگزر؛ بزا فزرت صزحت
سخن تیلور مبنی بر نیازمندی احوال به واژه ،باید چنین متصور شد که انسانهای اولیزه زمزانی کزه
هنوز واژگان را ابدا نکرده بودند ،فاقد حال و احساس بودند و پس از ابدا واژگان برای ارتباط
با دیگران ،واجد آن گردیدند که چنین امری از اساس باطل است چون احساسات وی گی ذاتی و
الینفک آدمیاست .بر اساس آنچه گفته شد،این مورد از نقد تیلزور نسزبت بزه جیمز فاقزد التبزار
است.
ب .اینکه برای انتقال مفاهیج نیاز به واژههای مشترک قزراردادی داریزج ،بزهایزن معنزی نیسزت کزه
واژگان ،سازندة احساسات ما باشند و یا اشتراک درصد کثیری ازاین حاالت با حزاالت دیگزران،
آن را از حالت فردی خارج سازد ،بلکه تنها نشان دهندة این است که احتماالً بخشی از احساسات
ما با دیگران مشابهت دارد .بزرای روشزن شزدن للزت اسزتفاده از واژه «احتمزال» مثزالی از ادراک
حسی رنگ در مغ را ذکر میکنیج .هر انسزان بزا بینزایی سزالج ،تزوان مشزاهدة رنزگهزای دنیزای
اطراف خود را دارد و با نگریستن به گل رز ،متوجه تُن رنگ خاص آن و مغایرتش با رنزگ گزل
یاس میگردد .در زبان فارسی به صورت قراردادی به رنگ گل رز «قرم » گفتزه شزده و در زبزان
انگلیسی واژة  Redبه کار میرود .سه نو سلول مخروطی( )cone cellبزرای تشزخیص رنزگ در
چشج انسان و شبکیه( )retinaقرار گرفتهاند اما بازههای حساسیتاین سه نو سزلول دقیقزاً متنزاظر
بااین رنگها نبوده و می ان حساسیت به رنگها و بزازه فرکانسزی افزراد مختلزف کزه دیزد رنگزی
«لادی» دارند با هج متفاوت است .دو لدد از سلولهزای مخروطزی نتیجزة ژنزی در کرومزوزم X
هستند و از آنجایی که جنس مؤنث دارای دو کروموزم  Xاست ،یک جهش ژنتیکی کمیزاب در
آنها بالث میشود تا ژن مربوط به سلول بینایی چهارم در آنها دوباره فعزال شزود کزهایزن حالزت
تتراکرومات (چهاررنگ بین) نامیده شده و بالث میشود جمعیتی حزدود  2تزا  3درصزد از زنزان
جهان قادر به دیدن بازة رنگی بسیار گسترده تری در حدود  100میلیون رنگ باشند در حالی کزه
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شخص با بینایی سالج به طور لادی قادر به تشخیص تا  10میلیون رنزگ اسزت(.)Neitz,623-625
از طرفی ،در آزمایش ذهنی جان الک به نام «طیف معکوس» یک فرد ممکن اسزت بزدون آنکزه
بداند ،قرم را به صورت آبی شخص دیگری تجربه کند .اما مسللة جالبتر و قابلاندازه گیری تر
دسته بندی رنگها است که میتواند تحت تأثیر فرهنزگ ،زبزان و زمزان باشزد .مزثرً در ژاپزن ،بزا
توجه به ن دیکی دو طیف رنگ سب و آبی ،برای رنگ سب چراغ راهنمایی ،از واژة «آبزی» شزدن
استفاده میکنند .براین اساس ،درمییابیج ،کیفیتی حسی مانند رنگ که در میان انسانهزا بزه ظزاهر
مشابه است لمرً تا چه می ان متفاوت است تا جایی که افرادی میتوانند بی شزمار رنزگهزایی را
ببینند که حتی نزامیهزج ندارنزد .در مزورد حزاالت و احساسزات پیچیزدة دیگزر ماننزد احساسزات
دینیاین مسلله بغرنج تر میگردد .در نتیجه؛ سخن جیم در مورد فردی بودن حزال دینزی بزا للزج
جدید ماابقت بیشتری داشته و صحیح تر از سخن تیلور به ن ر میرسد.
عدم قطعیت تبیینهای تجربی جیمز

با بررسی ن رات جیم و سوار شدن تجربة دینی بر احسزاس مشزترک انسزانهزا ،در مزییزابیج کزه
حصول تجربة دینی یک امکان بالقوه است که موجب دستیابی به معنزاداری زنزدگی مزیگزردد و
بدون آن« ،کشف» معنا محقق نمیشود ،هر چند همیشه راه برای «جعزل» معنزا بزاز اسزت .در لزین
حال جیم اذلان دارد که نتیجه گیری موضولات دینی برخرف موضزولات للمزیفاقزد قاعیزت
بوده و باید دراین موارد از قید«به طور کلی» استفاده کرد .در نتیجه ،میتوان گفت که تبیزینهزای
تجربی وی نی ذاتا قابلیت انحصار دادن به تجربة دینی برای معنزاداری زنزدگی را نزدارد ،زیزرا بزا
توجه به لدم قاعیت موضو های دینی ،انحصاری بودن و یا نبزودن آن بزرای معنزاداری نیز فاقزد
قاعیت الزم است و سالبه به انتفا موضو است .وی نی به ن ر نمیرسد کزه بزا صزراحت ادلزای
چنین انحصاری را داشته باشد.
سالماندیشی و روح بیمار ،کشف یا جعل معنا

الف .امروزه بسیاری از انسانها ،به احساس شگفتی گذرا (یا حال دینی) قان نشده و مزیخواهنزد
با رواهایی از قبیل انجام مراقبه ،نیایشها و المال مخصوص ،به احساس خود پایزداری بیشزتری
ببخشند .همین سبب میشود که دینِاین افراد در لمل از انحصار آنچه جیم در تعریزف آن ارالزه

103

کارکرد تجربة دینی در معنا دهی به زندگی از دیدگاه ویلیام جیمز
__________________________________________________________________________________________

کرده خزارج شزود و اسزتمرار چنزین رواهزایی منجزر بزه ابزدا و آمزوزا دسزتهای از المزال و
ریاضتهای معنوی و روحانی شده که در مجمو دین برخزی را شزکل داده و از ایزن طریزق ،بزه
نولی معنا در زندگی خود دست یافتهاند.
ب .برانگیختگی احساسات ،منقلب شدن لح های ،ایمان آوری و الهام یافتگی ناگهانی روحهای
بیمار ،موردتوجه سالجاندیشانی قرارگرفته است که فارغ از دغدغههای جانهای ناخوا ،در پی
هیجان و جذابیت ظاهری تجربه شده توسط آنان هستند و این نکته ،از سوی جیم مغفول مانده
است .امروزه ترا برای رسیدن به چنین حس و حالی از سوی سالجاندیشان(به زلج جیم ) بازارِ
پر رونقی دارد .در جهانی که سرمایهداران برای درآمدزایی به هر راه و روشی اقبال نشان
میدهند ،شاهد تبلیغات گستردهای هستیج که مدلی ایجاد حس و حالی جذاب و ماورایی در
مخاطبان خود هستند .در این راباه فرقهها و نحلههای متعددی به دنبال لضوگیری و جذب پیرو
هستند که برخرف انت ار موفق نی بودهاند مانند فرقههای دروازه بهشت ،4کابالیسج5و کلیة
جنبشهای نوپدید دینی .در حقیقت پیرواناین فرقهها در اقصی نقاط جهان با هدف رهایی از
پوچی و معنادهی به زندگی خود به این جنبشها پیوستهاند؛ هر چند چنین مسیری خلق و جعل
معنادهی است و نه یافتن معنا.
ج .از من ر جیم  ،فقدان معنا در زندگی و لالج هستی محرکی است که موجب میشود
جویندگان معنا ،با پیشفرت وجود استعداد دینی ،با آگاهی بهدست آورده از تأمرت خود و
تجربة دینی ،از احساس خرء درونی رهایی یافته و با رسیدن به دوبارزادگی ،به معناداری امور
دست یابد .نکته اینجاست که سالجاندیشان نی در حالت لادی زندگی خود به ساحی از معنا ،هر
چند غیراصیل یا نادرست دست یافتهاند .برخی معنای زندگی را در کسب لذتهای ساده
همچون برخورداری از تفریحات مختلف ،داشتن خانوادة سالج ،شغل مناسب ،دوستان شفیق و
مانندآن یافتهاند .باید برای چنین ساحی ا ز معنا نسبت به معنای حاصل از دوبارزادگی ،رتبة
حضیضی قالل شد و نمیتوان آن را به صورت مالق ،فقدان معنا دانست .با توجه به نسبیت
مفاهیج ،شاید زندگی این افراد برای برخی انسانهای فرهیخته و متعالی بی معنا و فاقد جذابیت
باشد ولی برای لموم مردم چنین نیست .کشاورز یا کارگر سادهای که بدور از تأمرت مورد ن ر
جیم در دین سالجاندیشی خود به سر میبرد ،با اینکه از مسیر تجربة دینی به معناداری ره نیافته،
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معنای زندگی را در گرداندن چرخة زندگی خانواده ،متعادل بودن ه ینهها و درآمدها میداند و
از آن لذت میبرد.
د .بی شک تجربة دینی و رسیدن به دوبارزادگی راهی برای رسیدن به معنای زندگی است و باور
به خداوند ،اساسیترین امری است که زندگی را معنزادار مزیکنزد؛ امزا اندیشزمندانی هسزتند کزه
بدون تجربة دینی یا خداباوری به مرتبزهای از معنزای زنزدگی دسزت یافتزهانزد .طبیعزت گرایزان و
ناطبیعت گرایان با نگاه سکوالر به حیات بشری ،به دنبال معنای زندگی در همزین حیزات مزادی و
دایرة تجربه هستند یا در کنار طبیعت ،وجود لناصری مانند جاودانگی نفس ،اراده و اختیار انسزان
را نی در معناداری الزم میدانند .برتراندراسل از مشهورترین فیلسوفان خزداناباور قزرن بیسزتج سزه
کشش و شوق درونی شوریدگی لشق ،راهجویی به دانش ،و از میان برداشتن رنجهای آدمیزان را
معنابخش زندگی خود یافته است.
فیلسوفانی همچون راسل معتقدند که بدون التقاد به خدا نی میتوان معنایی برای زندگی یافت.
استدالل آنان مبتنی بر تفاوت معنای زندگی با هدف زندگی است .ازاین ن ر نه تنها میتوان
بدون هدفمندی ،زندگی معناداری داشت بلکه هدفمندی یک وجه و یک بعد از معناداری است
و میتوان معناداری را به هدفمندی تقلیل داد(جوکار ،ص .)26-28فیلسوف طبیعت گرایی چون
ریچارد تیلور) . (Richard Edward Taylor, 1919-2003معتقد است که معنای زندگی از متن
زندگی قابل حصول است و با طرح مفهوم خرقیت و بیان وی گیهای آن به لنوان مرک
معناداری ،پاسخی به مسللة بی معنایی زندگی انسان سکوالر میدهد(ناصری ،ص.)201-204
فیلسوفانی چون پیتر سینگر 6نی معتقدند که میتوان معنای زندگی را از طریق همسویی و تابیق
دادن با پروژههای اخرقی و ارزشی مانند زدودن بی لدالتی یا فقر محقق ساخت .وی در مقاله
«یک زندگی معنادار» مینویسد ،یکی از مؤلفههای زندگی معنادار داشتن شغل و حرفهای نیکو
7

است که انسان از آن لذت برده و سرلوحه زندگی قرار دهد (.)Singer, p.192-196

ویکتورفرانکززل) (Viktor.E.Frankl, 1905-1997روانپ شززک و لصززبشززناس اتریشززی و
پدیدآورندة مکتب معنادرمانی(لوگوتِراپی) در مورد دینداری و حس دینی انسانها ن زری مشزابه
ن ر جیم داشته و میگوید شواهد بهدست آمزده حزاکی از حضزور و وجزود حزس دینزی در هزر
شخصی است ،اگرچه ممکن است در ناخودآگاه شزخص ،اگزر نگزوییج سزرکوب ،مزدفون شزده
باشد .به لبارتی ،انسان اغلب به مراتب دینی تر از آن است که خزود تصزدیق مزیکنزد .همچنزین،
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ترا برای یافتن معنزی در زنزدگی اساسزی تزرین نیزروی محرکزه هزر فزرد در دوران زنزدگی او
است(فرانکل ،ص.)135
تقلیل دین به تجربة دینی

جیم با تقلیل دین به تجربة دینی و کاهش دامنة دینزداری ،جنبزة معرفتزی ،شزعالری و متزافی یکی
دین را در ن ر نگرفت و به حصول معناداری در سایة تجربة دینی پرداخت .وی با تمای میان حزال
فردی دینی و حیات جمعی دینی برگرفته از جمالت یا مذهب ،فرد لامل به آداب و نیزایشهزای
مخصوص یک دین را دارای دین دست دوم میداند که خود به آن دست نیافته است .امزا داشزتن
حال دینی و تجربة دینی را خاستگاه کردارهای تقلیدی و شعایر دینی دانسته کزه موجزب اسزتمرار
المال دینی میگردد .برخی به سبب تخصیص جایگاه دست دومی به تشکیرت مذهبی بزر جیمز
خرده گرفتهاند اما با توجه بهاینکه هدف جیم گردآوردن همة مذاهب و ادیان تحت یک لزوا در
سایة گوهر دین بوده و یا دست کج ،دستیابیایندگان به چنین موضعی بوده ،میتوان ن ر وی را بزا
مرح اتی تأیید نمود؛ زیرا ادیان موجود با جنبههای تشخصی که دارند ،قابلیزت گزردآوری کلیزة
دینداران در یک دایرة مشترک را ندارند در حالی که تمرک برجنبة مشترک همة ادیزان و بسزیط
نمودن دایرة شمول مفهوم دین میتواند راهگشزای بسزیاری از اخترفزات دینزی باشزد .درایزن راه
میتوان لناصر مشترک ادیان را در وقوف بر تجربة دینزی ،کزه در بردارنزدة نزولی تعزالی اسزت،
خرصه نمود که مسلماً معنادهی را با خود به همراه خواهد داشت .ولی محل اخترف در تعزاریف
اراله شده از متعالی ،انسان و توصیفی است که از نحوه و کیفیت تعالی جستن نفس بزرای رسزیدن
به متعالی اراله میگردد .همین موجب میشود دستیابی به مفاهیج مشترک ادیان بسیار دور از ذهن
باشد.
نگاه جیمز در بحث معنا بیشتر در احساس معنا است تا خود معنا

جیم در تنو  ،هر تفسیر بنیادی از حیات را که به من ور یافتن راه زندگی طرح شده است،
مذهب مینامد و با دلوت خوانندگان به بازتعریف معنای«الهزی» و گسزترا آن بزه هزر مفهزوم و
پدیده ی «خزداواره» ،ملزی گرایزی افسارگسزیخته ،جنسزیت گرایزی ،ن ادپرسزتی و مزذهب را بزه
«واکنش کلی انسان به زندگی» تفسیر میکند .وی به معنا بزه لنزوان حقیقتزی خزارج از انسزان کزه
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بتوان بدان دست یافت ،معتقد نیست بلکه هر تجربهای که در راه زندگی معنزادار بزوده و حصزول
آن ،حس معناداری را بزه همزراه داشزته باشزد ،مزورد قبزول جیمز اسزت و آن را معنزایی حقیقزی
میداند .وی با رویکزرد پراگماتیسزتی خزود ،آزمزون درسزتی هزر لقیزدهاى را در میز ان تغییزرى
میداندکه در زندگى شخص به وجود مىآورد و حقیقت را همان تجربیزات بشزر در راه زنزدگی
دانسته و می ان حقیقی بودن یک ن ر را با می ان مفید بودن آن منابق میداند).)James,p.25-29
وی معنای زندگی هر کس را وابسته به ادراکی میدانزد کزه از سزودمندی یزک حقیقزت بزرای
خود دارد که امری کامرً لینی ،غیر ثابت و خاص هزر انسزانی اسزت .از ن زر وی معنزای زنزدگی
نسخه واحدی نداردکه بتوان یافته و به دیگران معرفی کرد بلکه هر کس بایزد بزرای یزافتن نسزخة
منحصر به فرد خود ترا نماید .در من ر جیم آنچه تحول زا است ،حس معنایابی اسزت و بزیش
ازاینکه به یافتن معنای حقیقی زندگی یا طریق حصول آن متوجه و مقید باشد ،به هر حسی از معنزا
که بتواند در انسان تحول آفرین و موجد دو احساس سزودمند آرامزش خزاطر و شزادی باشزد بهزا
میدهد .وی نتیجه گرا نبود ومعنای زندگی را برای خود در رسیدن به پیروزی نمزیدانسزت بلکزه
همان شور و حرارت صرف شده در مسیر انجام کار و رسیدن به هدف ،هر چند طوالنی و دور از
دسترس را مهج و لذتبخش میدانست.
جیمز نتوانسته نظریة خود در باب تجربة دینی را ثابت کند.

با اینکه دین ب رگترین دلبستگی زندگی جیم بوده و امروزه تنو نی اثری کرسیک در حزوزة
دین پ وهی شمرده میشود ،اما بهرغج تراهای بسیار ،نتوانسته ن ریة خود را در باب تجربة دینی
اثبات لقلی کند و بیانات وی صرفاً توصیفاتی همراه با اراله شواهد تجربی است .البته شاید وی به
لنوان فیلسوف تجربزه گزرا ،التقزاد چنزدانی بزه اثبزات لقرنزی نزدارد؛ همزانگونزه کزه در فصزل
نتیجهگیری تنو اشاره نموده که در خصوص دین نمیتزوان ماننزد موضزو هزای للمزیدیگزر بزه
نتیجززهگیززری قاعززی و مالززق دسززت یافززت و تززرا کززرده تززا جززای ممکززن موضززولات دینززی را
صورتبندی کند .سپس در فرازی میگوید با ن ر به مشکرت درونی هر یزک از للزوم ،بزه جزایی
میرسیج که باید نگرا ن ری محض را کنار گذاشته و بگزذاریج معضزرت للمزی و فلسزفی آن
الینحل بماند یا با ایمان فعال خود آن را از بین ببریج .وی آزمایش صحت و درسزتی التقزادات را
در پرتو للوم دیگر و فلسفة کلی را به دلیل اخترفات و تعارضات میان آنها و نی لدم تکاملشزان

107

کارکرد تجربة دینی در معنا دهی به زندگی از دیدگاه ویلیام جیمز
__________________________________________________________________________________________

مالقا امکان ناپذیر میداند و نه تنها ضرورتی برای اثبات لقرنی دین نمیبیند ،بلکزه پزرداختن بزه
للج ادیان را از سوی مردم ،سبب احتمزال محزو شزدن حساسزیت و ظرافزتایمزان دینزی زنزده در
وجود آدمیمیداند .در جایی دیگر ،نگرا للمیو غیرشخصی را در برابزر پدیزدههزای فزردی و
شخصی ،بسیار ساحی و کج لمق میداند چون معتقد است در نگرا للمی ،که اموری همگانی
وکلی هستند ،با نمادهای حقیقت مواجهیج ولی در پدیدههای فردی و شخصزی ،بزه مفهزوم کامزل
کلمه با خود حقایق سر و کار داریج که می ان تحقق واقعی انسان را نشان میدهد.
شخصی بودن تجربة دینی و معنا

از ن رات جیم و مسللة اذهان دیگر چنین دریافت میشودکه با توجه به اینکزه اندیشزههزا متغیزر و
ج لی از آگاهی شخصی هسزتند ،حزاالت ذهنزی و احساسزات نیز آنزی و متغیرنزد و لینز ًا تکزرار
نمیشوند و به طریق اولی ،تجربة دینی هر شخص نه تنها برای دیگران ،حتی برای خزودا نیز بزا
کیفیتی که در زمان و مکان خاص دریافت کرده ،تکرار پذیر نیسزت .حتزی نزو احساسزی کزه از
بازگو نمودن حال اولیة تجربة دینی برای راویایجاد میگردد ،لین احساس اولیة تجربزة دینزی و
یا احساس مابعد آن از ن ر زمانی نخواهد بود ولی بی تردید اج ای مشابهی خواهند داشت .بر این
اساس ،انسان در مواجهه با امر قدسی و تجربة دینی ،تنها برای یکبار حس ناب ناشی از مواجهزه را
تجربه میکند وای ن تجربه الی االبزد بزرای خزود وی نیز تکزرار ناپزذیر اسزت .در چنزین شزرایای
تجربة دینی هر کس ،تنها در معنادهی به خود فرد میتواند مؤثر باشد.این انتاج ،مصزداقی از شزعر
حافظ است که میگوید:
«هر کسی از ظن خود شد یار من/از درون من نجست اسرار من».
نتیجه

آنچه در این مقاله آمد بزه خزوبی نشزان مزیدهزد کزه جیمز تجربزة دینزی را شزرط الزم و کزافی
معناداری دانسته و اتحاد با امر برتر دراین تجربه را اساسی میداند و به لنوان یک پراگماتیسزت،
معنای زندگی را باوری دربارة هدف زنزدگی دانسزته کزه سزبب ارزشزمندی زنزدگی اسزت و در
بحث معنا بیشتر ن ر بر احساس معنا داشت تا خود معنا چزون هزدف اصزلی بزرای وی رسزیدن بزه
آرامش بود .تبیینهای تجربی وی فاقد قاعیت بوده و معتقد بود برخی اوقات بایزد نگزرا ن زری
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محض را کنارگذاشته و ایمان فعال را برای حل معضرت بکار بست .از ن زر وی معنزای زنزدگی
هر فردی مختص به خود اوست و برای یافتن آن ،باید خزود را در مسزیر تجربزة دینزی قزرار دهزد.
هدف جیم در گردآوری همة مذاهب در سایة گوهر دین و تمرک بر تجربة دینی به لنوان جنبزة
مشترک ادیان ،میتواند راهگشای بسیاری از اخترفات دینی و نقاة آغاز تحقیقزات بیشزتر درایزن
زمینه باشد .نقدهای واردهای مانند «امکان معنایابی از طرقی به غیر از تجربة دینی» و مقایسة آن بزا
ن ر جیم  ،و نی بررسی ن ر فیلسوفان دیگر نیازمند تحقیقات بیشتری دراینده است و پزرداختن بزه
آن دراین مقال نمیگنجد و باید بزه طزور مجز ا بررسزی شزود .رویکزرد للمزیو تجربزی جیمز و
ن رات بدی در باب تجربة دینی ،میتواند یاریگر یافتن راهی نو در معنزادهی و خزروج از بحزران
در جهان کنونی باشد زیرا یافتههای تجربی جیم مؤید این مالب اسزت کزه تجربزههزای دینزی و
لرفانی نقش درمانگرانهای در رفز و دفز آالم وجزودی بشزر دارنزد .بزه بزاور بسزیاری ،جیمز بزا
تحقیقات ارزشمند خود در حوزة تجربة دینی ،افقهای تازهای را روی انسانها گشود و به کسزانی
که دچار سرگشتگی معنوی بودند امکان داد تا تسلیج مکاشفات خود شوند بزی آنکزه بزه فراسزت
شان خدشهای وارد شود واین راه همچنان برای بررسیهای دقیق تر باز است.
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