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 گرايیضدِّ عرفان در برابر تجربه

ی ی عرفان و تجربهرويارويی دو ديدگاه درباره
  ی بيستمعرفانی در سده

 

 دانشگاه شيراز فلسفه دکتر قاسم کاکايی  استاد

 اشکان بحرانی  کارسناس ارشد فلسفه دانشگاه شيراز

 

گرايی، ضدِّ عرفان، معنويت مسيحی، تجربه: هاکليدواژه
 ، آگاهی عرفانیی عرفانی، تجربهاالهيات سلبی

 چکيده

ی عرفان ی حاضر به تقابل ميان دو نگرش عمده دربارهمقاله
گرايی و جريان ضِد ی عرفانی، يعنی جريان تجربهو تجربه
های اصلی هر پردازد. در اين نوشته، ابتدا مؤلفهعرفان می

شوند. از سويی، يک از دو جريان اصلی معرفی و بررسی می
های ويليام جيمز متأثر است، به گرايی، که از انديشههتجرب

های های فردی و احوال خارق العاده و تجربهنقش تجربه
ی دهد و تجربه را معرف و نشانهوجدناک عارفان اهميت می

داند. در مقابل، جريان ضدِّ عرفان، که عمدتًا امر عرفانی می
گرايی ه تجربههای دنيس ترنر بازتاب يافته است، بدر نوشته

کند. به باور هواداران ضدِّ عرفان، نقدهايی جدی وارد می
امر عرفانی متکی و مبتنی بر جماعت و اعمال و افکار 
- جماعتی است. بر همين اساس، ضدِّ عرفان بر ديدگاه تجربه

کند، نقدهايی در خصوص نقش تجربه گرايی نقدهايی وارد می
معنوی مسيحيت، خوانش در معنويت قرون وسطا، چرخش در سنت 

گروانه از متون تاريخ معنويت مسيحی و همچنين خوانش تجربه
ی هر يک ی مقاله، به نقد و داوری آراقرون وسطا. در خاتمه

 پردازيم.از دو جريان می

 مقدمه: طرح مسأله  -1

های نوزدهم و بيستم ميالدی و به نحو مشخص، در سنت در سده
، مفهوم 1ای فريدريش شاليرماخرهبه دنبال تالش ،معنويت مسيحی

ی دينی نقش مهم و بنيادينی در االهيات مسيحی ايفا تجربه
کرده و هنوز نقش خود را در آثار فيلسوفان دينی نظير جان 

                                                            
1 - Friedrich Schleiermacher 
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حفظ کرده است  3و آلوين پالنتينگا 2، ويليام آلستون1هيک
ی دينی را در ). شاليرماخر مفهوم تجربه7، 1379(ملکيان، 

مطرح کرد و اين مفهوم را نه امری عقالنی و  ی نوزدهمسده
اتکای مطلق و يکپارچه به مبدأ يا  احساس«معرفتی بلکه 

، 1387ران، ديگ(پترسون و » قدرتی متمايز از جهان دانست
41.( 

های ی بيستم ميالدی و خاصه به دنبال تالشدر آغاز سده
 ، فيلسوف و روانشناس امريکايی، رويکرد تجربی4ويليام جيمز

ی وم تجربهرو شد و مفهبه امر عرفانی نيز با اقبال روبه
برای تبيين و تشريح متون  ،ی دينیعرفانی در کنار تجربه

- معنوی اديان گوناگون اشاعه يافت. در ساحت االهيات و دين
پژوهی، در ميان هواداران اين ديدگاه، که در اين نوشته، 

ران و از باوگروان يا تجربهاز آنها با عنوان تجربه
- ياد می 5گرايیديدگاه مطلوب و متبوعشان با عنوان تجربه

ی فردی و تجربه ،به نحو عام ،متدين ی فردیِ کنيم، تجربه
نقشی برجسته يافت. در برابر اين  ،به نحو خاص ،عارف

در  ،رونق و رواج داشت که در سراسر سده ی بيستم ،جريان
الً: مفهوم عرفان های قرن بيستم جريانی برآمد که اوّ ميانه

- ی نوزدهم میتعلق به سدهرا در مسيحيت، پديداری متأخر و م
صی از دين و دانست و ثانيًا: تلقی فردگرايانانه و شخ

ی نخست به سنت که در وهله کردای تلقی میعرفان را خصيصه
ق داشته است. معنويت التينی و به خصوص، سنت پروتستان، تعل

، جريان يادشده، که به ی فوقبا توجه به دو نکته
در برابر  گروانه نگاهی انتقادی داشت،ديدگاههای تجربه

نهاد و در احوال فرادی بر اعمال جماعت انگشت توجه می
اتحاد  یتجربههای وجدآميز و اقوالی که از تجربهبرابر 

- ها يا ناديده گرفتن آنزد، بر نفی اين تجربهعرفانی دم می
های کسانی نظير جريان با نوشتهکرد. اين ها تأکيد می
، االهيدانی متعلق به کليسای ارتدوکس شرقی، 6والديمير السکی

، فيلسوف دين و 7جلب نظر کرد و در نوشته های دنيس ترنر
ی خود را به دست هيدان انگليسی زبان بليغ و برندهاال

                                                            
1 - John Hick 

2 - William Alston 

3 - Alvin Plantinga 

4 - William James 

5 - Experientialism 

6 - Vladimir Lossky 

7 - Denys Turner 
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گرايی و در واکنش به آورد. ترنر خود در واکنش به تجربه
- ی اخير، ترجيح میان، به زعم او، در دو سدهجعل مفهوم عرف

 بنامد. 1»ضدِّ عرفان«دهد که جريان مطلوب خود را 

است که چند مسأله را طرح آن  در اين مجال، کوشش ما بر
هايی فراهم آوريم. نخستين ها پاسخکنيم و برای اين پرسش

پژوهی گرايی در ساحت دينپرسش اين است که مراد از تجربه
سوم: نقدهای ضدِّ م: مراد از ضدِّ عرفان چيست؟ چيست؟ دو

گيرد؟ اين نقدها کجا نشأت میگرايی از عرفان بر تجربه
اند؟ چهارم: پس از تقرير محل نزاع و تبيين اين مطلب کدام

اند، با ادهکه اين دو جريان از چه رو در برابر هم ايست
رسش طرفانه در باب مدعيات هر دو جريان، به اين پداوری بی

ی ش هر يک از اين دو جريان در حيطهپردازيم که ارزمی
توان يافت. و در پژوهی را در چه نکات و دقايقی میعرفان

توان به پايان، آيا اين دو ديدگاه را در کنار يکديگر، می
ی پيش ها، در نوشتهکار گرفت؟ برای يافتن پاسخ اين پرسش

از دو جريان تصوير های هر يک کوشيم با توصيف مؤلفهرو، می
های هر جريان به دست دهيم. در گام بعد، روشنی از مؤلفه

گروانه از عرفان و امر عرفانی، با تبيين قرائت تجربه
گرايی و برشمردن اختالفات اساسی نقدهای ضدِّ عرفان بر تجربه

کنيم. در تقريری از محل نزاع ارائه می ،اين دو ديدگاه
و ارزيابی اختالف ميان دو جريان ی بعد نيز به داوری وهله

 پردازيم. می

عرفان يادکرد چهار  گرايی و ضدِّ پيش از پرداختن به تجربه
 رسد:نکته ضروری به نظر می

عرفان بايد توجه داشت  گرايی و ضدِّ در بررسی تجربه يکم:
ها و با طيفی از ديدگاه ،در هر يک از اين دو جريان ما که

توان زهای اين طيف را به دقت نمینظران مواجهيم. مرصاحب
روشن کرد و اين ناروشن بودن و ناروشن ماندن دو عامل 

 اصلی دارد.

از سويی، ناروشن بودن مرزها را در ماهيت امر عرفانی و  
امر توان ديد که در تعبير هايی میدر ابهام و ايهام

ميان  امر عرفانینهفته است. در بررسی و تفسير  2عرفانی
ی دقيقی نيست و عارفان نيز دارها مرز و فاصلهبرخی پدي

خود يا هنگام سخن گفتن  و تجارب خود هنگام تعبير احوال
از طريق معنوی خود، به اين تمايزها معموًال توجهی نشان 

 دهند. نمی

                                                            
1 - Anti- Mysticism 

2 - The Mystical 
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عرفان، چنانکه گرايی و هم ضدِّ از سوی ديگر، هم تجربه
- اين مؤلفهبرخی از  های متعددی دارند؛خواهيم ديد، مؤلفه

تر است و در های برخی محققان برجستهها در آثار و ديدگاه
تری ها در آثار ايشان بروز و ظهور خفيفبرخی مؤلفه برابر،

- های تجربهمؤلفه ،تیدارد. همچنين برخی پژوهشگران از جه
- خود را به برخی مؤلفه ،اند و از سويیگرايی را پذيرفته

است که ما در  دليل. به همين بينندهای ضدِّ عرفان نزديک می
 توانيم بکشيم.اين درگيری فکری، مرز دقيقی نمی

در طول اين بررسی، همواره بايد توجه داشت که بافت  دوم:
سنت معنويت مسيحی  ی نخست،، در وهلهيا ميدان اين درگيری

و سنت  در دين مسيحميان سرشت و سرگذشت معنويت  است.
های ظريفی وجود دارد که در عرفان اسالمی همواره اختالف

های مسيحی در قالب مايهی مفاهيم و درونهنگام ترجمه
توجه  هااين اختالفبه  بايد تعابير مأنوس در عرفان اسالمی

 mysticismداشت. از جمله، هنگامی که تعبير عرفان را معادل 
گرايی بريم و از قول برخی منتقدان تجربهبه کار می

کنيم بايد توجه داشت که اين تعبير می انتقاداتی را متوجه
در بافت عرفان مسيحی معنادار  mysticismنقد تعبير عرفان يا 

به همان گونه که  ،چنانکه خواهيم ديد ،است و اين نقد را
ی معنويت قرون گروانهبه بررسی تجربه پيروان ضدِّ عرفان

 توان سرايت داد.دانند، به عرفان اسالمی نمیوسطا وارد می

گرايی، خاصه های برخی منتقدان تجربهبا مرور نوشته سوم:
يابيم که کسانی همچون دنيس ترنر، به اين نکته توجه می

تر آمد، ترنر، آگاهانه و عامدانه، بنا به دليلی که پيش
های را برای اشاره به سنت معنويت سدهکاربرد تعبير عرفان 

ه جای آن، نند و ببياز سهو و مسامحه خالی نمی ،ميانه
همين  ازاستفاده کنند.  1دهند از تعبير معنويتترجيح می

ی عرفانی در بافت ضدِّ سخن گفتن از عرفان يا تجربه ،روی
عرفان از مسامحه خالی نيست، اما از آنجا که همين 

اتی اين تعبيرها را به کار نويسندگان در آثارشان با مالحظ
 گيريم. میان به کارش در اين جستاراند ما نيز گرفته

ی و تجربه 2ی دينیدر خصوص دو اصطالح تجربه چهارم:
تر . امروزه در بيشای را پيش چشم داشتبايد نکته 3عرفانی

دينی را  یژوهی اصطالح تجربهپی دين و عرفانهای فلسفهکتاب
ی تجربه برند.ی عرفانی به کار میدر معنايی اعم از تجربه

های دينی نی است که يکی از آموزهای باطدينی عمومًا تجربه

                                                            
1 - spirituality 

2 - Religious Experience 

3 - Mystical Experience 
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ها و واژگان دينی کند يا در چارچوب مؤلفهتأييد میرا 
معموًال به  ،ی عرفانی در اين آثارتجربه وشود تعبير می

 رود.ی وحدت آفاقی يا وحدت انفسی به کار میمعنای تجربه
ات نشده است. مراع ،اين تفکيک در واژگان جيمز به اين دقت

 به نحو خاص، گويد امای دينی سخن میاز تجربهجيمز گاهی 
های وحدت انفسی يا وحدت آفاقی عارفان را مد نظر تجربه

ی ين نوشته، هر گاه به تعبير تجربهی ادر ادامهدارد. 
شود عمومًا همان معنايی مد نظر است که در دينی اشاره می

ت بارشود. به عمشاهده می 1های دينیتنوع تجربهکتاب جيمز، 
ی هنگامی که از تجربه ،گروانهديگر، در بررسی قرائت تجربه

های دينی و آيد قدر مشترک تجربهدينی سخن به ميان می
 های عرفانی مراد است.تجربه

-توانيم به بحث از تجربهبا اين چهار يادآوری، اينک می
 گرايی وارد شويم.

گروانه از عرفان، امر عرفانی و سنت قرائت تجربه  -2
  عنوی:م

ی دينی ی نوزدهم و با طرح تعبير تجربهگرايی در سدهتجربه
-وارد گفتمان ،های فريدريش شاليرماخر به صورت جدیدر نوشته
های ويليامز پژوهی شد اما در نوشتهی و عرفانختشناهای دين

تر ايجاد کرد. جيمز بود که در فهم دين و عرفان تحولی ژرف
ی ويليام متخالفی که درباره های متنوع وبه رغم ديدگاه
نظران آثار و افکار او را در اکثر صاحب ،جيمز وجود دارد
-چشم ی نوزدهمسده گرايانهای اثباتفروشیمبارزه با جلوه

- خامی معرفت«قد در برابر دانند. جيمز تماممی ناپذيرپوشی
). Hollinger, 1997, 69ايستاد (» های فرهنگیشناختی امپرياليست

ی عرفانی در ساحت ی دينی و تجربهبا طرح مفهوم تجربه وی
همچون  یهای جزمی علمزدگانشناسی در برابر ديدگاهعلم روان

و کوشيد راهی  مقاومت کرد، 4و کليفورد 3، تيندال2هاکسلی
تازه پيش پای دين و معنويت بگذارد. برای دريافتن اهميت 

ی در سده کار جيمز بايد به ياد آورد که معاصران داروين
نوزدهم به علم تجربی شأنی چون و چراناپذير بخشيده و به 
تن اين علم رخت خدايی پوشيده بودند. جيمز در برابر 
ديدگاه علمزدگان، از نخستين بنيادگذاران فروتنی معرفتی 
و از پيشتازان تفکر جديد بود. او کوشيد ميان دين و علم 

                                                            
1 - Varieties of Religious Experiences 

2 - Huxley 

3 - Tyndall 

4 ‐ Clifford 
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در تجديد  1لور). چارلز تيIbidتجربی آشتی برقرار کند (
با جيمز دارد تنوع دين در روزگار ما ديداری که در کتاب 

ی روزگارش ياد جيمز در برابر فرهنگ الادريگرانهاز مقاومت 
 ).69، 1387ور، کند (تيلمی

کند که اشاره می، های دينیتنوع تجربه کتابدر آغاز  جيمز
های دينی و عرفانی نه رويکردی رويکرد او به تجربه

شناختی بلکه ياتی است، نه رويکردی تاريخی و نه انسانااله
پردازد های دينی میبه احوال و تجربه شناسرواناو در مقام 

ارتباط وثيقی دارد  های دينیتنوع تجربهو مطالب حاضر در 
- رواناصول که پيشتر در  ویشناختی تفکر های روانبا زمينه

ه او به عرفان و نگا ).Ibidمطرح شده بود ( 1890در  2یشناس
به  ی عرفانی متکی و مبتنی است بر نگاه او به دين.تجربه

ی عرفانی به بررسی تلقی همين دليل، فهم نگاه وی به تجربه
ای زمينهبا پيش مز مفهوم دين رااو از دين بستگی دارد. جي

 کند. دين بنا به تعريف جيمز عبارتروانشناختی تعريف می
های منفرد در های انسانو تجربه احساسات، اعمال«است از 

توان امر تنهاييشان تا آنجا که خود را با هر آنچه می
). اين ارتباط James, 1987, 36» (الوهی ديد در ارتباط بيابند

يا آيينی باشد اما  3اخالقی، طبيعی ممکن استبا امر الوهی 
های دينی است و اموری نظير تجربهتمرکز او بر نفس 

ايی، فلسفه و االهيات در نگاه وی اهميت نهادهای کليس
گويد: ). او خود در اين باره چنين میIbidثانوی دارند (

های فلسفی و کالمی احساس خاستگاه عميقتر دين است و روش«
- آن های يک متن به زبانی ديگر ثمرات ثانویمانند ترجمه

خوانم های کالمی را ثمرات ثانوی میاند... وقتی که روش
- ترديد دارم که تأمل عقالنی بیکه ... ين است مرادم ا

ی جهان، جدا از اندوه درونی و نياز به طرفانه درباره
از طرف ديگر، هرگز  ،و احساس عرفانی ،از يک طرف ،رهايی

» شدهايی دينی از قبيل آنچه اکنون داريم منجر میبه فلسفه
 ). 38، 1379(جيمز، 

پيش از  ای است کهن ترتيب، دين از منظر جيمز پديدهبدي 
دينی که جيمز  از اين رو، کنند.می احساسافراد  هر چيز،

است و نه اجتماعی و  خصوصیو  فردیدر نظر دارد امری 
ی دينی کيد ميان دينی که بر حال و تجربهعمومی. او به تأ

مبتنی است و دينی که مؤمن از جماعت و از ديگران تحويل 
گاه جيمز، حيات دينی کند. از ديدگرفته است تفکيک می

                                                            
1 - Charles Taylor 

2- The principles of Psychology 

3 - physical 
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اند را از جماعتی مذهبی تحويل گرفته کسانی که دين خود
دين چون به قول جمهور « :است و ارزش بررسی ندارد دست دوم

(به نقل از » تبديل شود، روزگار معنويتش به سر آمده است
 ).60 -58، 1387تيلور، 

های درونی دين امری است که فقط با جنبهجيمز،  گاهنظراز 
ای متعلق به ساحت دين پديدهنسان سر و کار دارد. ا

اعتقادی يا ساحت ارادی انسان نيست بلکه مربوط  -معرفتی
 -13، 1387عاطفی نفس آدمی (ملکيان،  -است به ساحت احساسی

). از اين ديدگاه، اموری نظير 62 -61، 1387؛ تيلور، 14
- ينیها طفيل هستی احوال و تجارب داالهيات و مناسک و آيين

. جيمز 1ولويتیاند و به خودی خود نه اصالتی دارند و نه ا
ی يا خواننده بپذيراند که گرچه همهخواهد به شنونده می

-ول اعتقادی و نظری دين، گنگ و بینمودهای دين، يعنی اص
حيات دين به منزله ی کل، مهمترين وظيفه يا  ،معناست

 ). Niebuhr, 1997, 215 نک به:کارکرد نوع بشر است (

ی امری فردی و احساسی و اهميت نگاه به دين به منزله
محور جيمز با يکديگر ارتباطی یشناسروانتجربه در نگاه 

ای اشاره چنان که در نامه ،دوسويه و تنگاتنگ دارند. جيمز
در برابر فلسفه دفاع کند؛  تجربهاست که از آن  بر ،کندمی

خواند ان میاو تجربه را ستون فقرات حيات دينی در جه
)Niebuhr, 1997, 215جا الزم است که نخست معنا و ). در اين

پژوهی جيمز بررسی شناسی و عرفانرا در دين» تجربه«کارکرد 
اند معنای برخی مؤلفان اشاره کرده همان طور که کنيم.
های گوناگون زمينهها و دقيق نيست و در متن ی تجربهکلمه

جا و در نزاع اين گيرد. امایهای مختلفی ممعناها و نقش
توان تعريفی را پذيرفت که می ،گرايی و ضدِّ عرفانتجربه

ای تجربه واقعه«اند: يکل پترسون و همکارانش پيش نهادهما
لع آگاه و مطّ آن  گذراند... و نسبت بهاست که شخص از سر می

به  ،). اگر از سويی36، 1387(پترسون و ديگران، » است
خود تعبير تجربه و از سوی ديگر، به تعريف  فقدان دقت در

نگاه کنيم، مفهوم  عقل و اعتقاد دينیمندرج در کتاب 
ای از پديدارها را مفهومی است که طيف نسبتًا گستردهتجربه 

ای از شود. تجربه در نظر جيمز نيز طيف گستردهشامل می
ل احساس، ادراک، عواطف، نيايش، تبدّ  ،پديدارها را از جمله

در بر  ترس و دگرگونی و تعديل رهيافت ال دل، رهايی ازاحو
 یگرايانهگرايی مابعدطبيعی و عملگيرد و بنياد کثرتمی
 ).Niebuhr, 1997, 216ست (وا

                                                            
نگاه درجه دوم به نهادهای دينی و نيز االهيات، چنان که خواهيم  - 1

 ی ترنر حايز اهميت است.ستيزانهواکنش تجربهديد، در 
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-ها و مصاديقی که جيمز برای تجربه بر میبا بررسی نمونه
از تجربه معرفتی  ،ی اين موارددر همهتوان گفت شمارد می

نايی محض معرفتی که برآمده از آش هرچند ،کندرا اراده می
ی تجربه در ی مهم ديگری که دربارهو عريان باشد. نکته
- توجه مداوم جيمز به عمل ،توان گفتنظام فکری جيمز می

کند که او تأکيد می ،ی اين موارداست. در همه 1گرايی
- معيار تجربه«اش در نهايت با معيارهای عملگرايانه

با نگاه به  ،سان است. از نظر جيمزيکی و هم» باورانه
توان و بايد معيارها ميوه و نه با کاوش ريشه است که می

را شناخت و سنجيد. به همين دليل، ميزان زايندگی و 
به ميزان معنويت و الوهيت  ثمربخشی تجربه بستگی دارد

ه نسبت به ريشه در ). به دليل اهميت ميوIbidی ما (تجربه
اهميتی  های عرفانیهای دينی و تجربههتجرب ،وی نظام فکری

- جريان تجربه . اين نکته در فهماندناپذير يافتهجايگزين
کشد. بررسی مفهوم تجربه و نقش مهمی به دوش می ،باوری

باوران، به بررسی پژوهی نزد تجربهی و دينشناسروانپيوند 
 رساند.گروانه از عرفان ياری میخوانش تجربه

باورانه و مبتنی بر ی نگرش تجربهارهآنچه پيشتر درب 
ی عرفان نيز صادق است. ی به دين گفته شد، دربارهشناسروان

در نگاه ويليام جيمز و پيروان او، عرفان نيز همانند 
است. اين نگاه متکی به  شناسیرواندين، بخشی از 

-البته با برخی اختالف نظرها با جيمز در ديدگاه روانشناسی
ی . آندرهيل نظريهتبلور يافته است 2رهيلهای اولين آند

ه با مالحظاتی ی دين و عرفان، همراجيمز را درباره
ی عرفان ی چارچوب بررسی خود دربارهانتقادی، به منزله

مسيحيت و ديگر اديان جهان برگزيد. به باور وی، همان 
با تحول دمادم خود، نگاه ما را به  روانشناسیگونه که 

عرفان نيز در  ،کشاندای میهای تازهافق زندگانی روانی به
 ,Underhill( ای ديده خواهد شداز نظرگاه تازه ،دنيای جديد

1920, 2.( 

پژوه با گروانه از عرفان سر و کار عرفاندر خوانش تجربه
همان عارفان از خود متونی است که بزرگان سنت معنوی يا 

-را واکاوی می باور متنتجربه پژوهِ اند. عرفانبه جای نهاده
مؤلف يا  خودِ  های عرفانیِ کند تا با تعبيرهايی از تجربه

کند ای که مؤلف از عارفی ديگر نقل میعرفانی هایِ تجربه
» عارفان مجّرب«باوران اغلب در پی آثار آشنا شود. تجربه

در اوج تکامل خود غالبًا تجارب عرفانی خويش را «اند که 
ای ها فلسفهيده و بر آناستادانه و به تفصيل نظم بخش

                                                            
1 - pragmatism 

2 - Evelyn Underhill 
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). اين نکته از محورهای 27، 1379ز، (جيم» اندنهاده دبنيا
زندگی  کهآن  آيد. در اينجا بيش ازباوری به حساب میتجربه

ن مکتوب محوريت داشته باشد مت و سلوک عارف و يا حتی
تعبير  رخته در قالب کلمات متن درآمده و ای کتجربه

بر اساس همين نگاه، جيمز به پوشيده حايز اهميت است. 
پردازد. در های عارفان و نويسندگان متون عرفانی میگزارش

مکتوبات عارفان شرق و غرب، مسلمان و  ، ازاين بررسی
مسيحی و يهودی و بودايی، و عارفان روزگار کهن تا 

شود. می هايی مشاهدهنمونه ،عارفانی نزديک به روزگار جيمز
ها، چهار پرشماری از اين گزارش ی مواردجيمز با مطالعه

دهد. اين های عرفانی تشخيص میويژگی را در اغلب تجربه
ند اکند عبارتاشاره می تنوعکه در کتاب چنانچهار ويژگی آن

بخشی، زودگذر بودن و انفعالی بودن ناپذيری، معرفتوصف :از
بخشی ناپذيری و معرفت). از ديدگاه جيمز وصف27 -26(همان، 

کند و در عين ای عرفانی باشد کفايت میآنکه تجربه برای
ی ی تجربهاخير نيز با قاطعيت کمتری نشانه حال دو ويژگی

کل اند (همان). اين نحوه ی ورود به بحث و اين شعرفانی
به معنای دقيق کلمه، بر  ،های عارفانندی گزارشبدسته

 گرايی ريشه ای جيمز مبتنی است.تجربه

بخشی است که جيمز و ديگر باور به معرفتبر اساس همين  
 باور، به مدد متونی که از احوال و تجاربتجربه پژوهشگران

کوشند برای د، میدهدينی و عرفانی به ما گزارش می
معيارهای د. اعتقادات دينی خود مبنای موجهی ارائه کنن

و همچنين در ميان  مطالعات عرفانی انجيمز در ميان متخصص
، با اقبال مواجه شد. به برخی االهيدانان و نفيلسوفان دي

 ،ی بيستمپژوهان در آغاز سدهجز آندرهيل، طيفی از عرفان
ی جيمز را در آثار خود به کار گروانهمعيارهای تجربه

، عمدتًا به بررسی سنت عرفان وینگرش  بستند و بر اساس
مسيحی پرداختند. از جمله، آرتور ديواين، مؤلف کتاب 

، نگاه خود را به پديدارهای االهيات عرفانی یدستينه
عبارتی دارد  ،فراطبيعی معطوف کرد. ديواين در کتاب خود

پديدارهای «که گويای برداشت و منظر اوست از عرفان: 
ترين مقام اند، عمومًا در متکاملفراطبيعی که موضوع عرفان

» مقام اندآن  ديهيم پادشاهی ،شوند و به اصطالحپديدار می
)Devine, 1903, p. 17( اين نگرش ديواين را به سوی منتهای طيف .

  کند.گرايی نزديک میتجربه

گروانه در خصوص عرفان و در پايان بررسی ديدگاه تجربه
ی عرفانی، اگر بخواهيم در چند جمله، تلقی تجربه تجربه

عرفان به  توانيم بگوييم اوالً:بندی کنيم، میباوران را جمع
باوران عمدتًا امری شخصی است. ثانيًا د تجربهتبع دين نز

شناختی به شمار پديداری روان ،ی نخستلهعرفان و دين در وه
ی فردی مهمترين نمود عرفان را در تجربه آيد. ثالثاً می
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ای یتوان سراغ گرفت و نه در سنت عرفانی و االهياتعارف می
ترين که عارف در پشت سر دارد. اين سه نکته از جمله مهم

نکاتی است که واکنش برخی االهيدانان و فيلسوفان دين را 
در قالب ضدِّ عرفان، برانگيخته است. در ادامه مراد از ضدِّ 

 را بررسی خواهيم کرد.آن  هایرفان و مهمترين مؤلفهع

از  گروانهضدِّ عرفان: واکنش به خوانش تجربه -3
 معنويت مسيحی

الهيدان کاتوليک و ا ،ی بيستم، دنيس ترنردر اواخر سده
باورانه ش تجربهبه خوان ،ی بريتانيايیفيلسوف دين برجسته

-ترنر نگاه تجربه به باور برد.میاز معنويت مسيحی حمله 
های عارفان قرون وسطايی نوعی جعل و نوشته باورانه به

، 1تاريکی خداوندست. وی در کتاب مهم و اثرگذارش، تحريف ا
منبع و مستند گرايش ضدِّ عرفان  تا کنون به 1995که از سال 

ی دينی و مفهوم عرفان بدل شده، از اساس مفهوم تجربه
=)mysticism او و ديگر منتقدان تجربهودرمی) را نشانه .-

- انه به دين و سنت معنوی در نوشتهباورباوری و نگاه تجربه
کنند. در اين هايشان به موارد اختالف بسياری اشاره می

نظران های ديگر صاحببر کتاب ترنر و نوشته ، با تمرکزمجال
ترين های ضدِّ عرفان و مهمترين مؤلفهه مهمطيف ضدعرفان، ب

- به نگاه تجربه نظرانپردازيم که اين صاحبنقدهايی می
اند. نقدهای ضدِّ عرفان بر مفهوم تجربه، گروانه وارد کرده

وم مفه بيشتر تاريخی و تحليلی است و نقدهای وارد شده بر
 شناختی.ريشه -تاريخی عموماً عرفان 

سه مدعای اصلی  تاريکی خداونددر  کند کهتصريح می ترنر
توانيم سه مدعای او را زير سه عنوان گيرد. ما میرا پی می

زوال تدريجی االهيات  -به ايجاز چنين مطرح کنيم: الف
بدفهمی و سوء تعبير  -؛ بعرفانی از اواخر قرون وسطا

گرايی به ظهور تجربه -سنت معنويت سلبی، جهای استعاره
های نادرست از دنبال زوال االهيات عرفانی و در پی برداشت

). افزون بر Turner, 1995, 7-8های ميانی (نک به: معنويت سده
کند، ها به تصريح ياد میاين سه مدعا که ترنر از آن

گيرد، نقدهای ضدِّ عرفان مواردی ديگر را نيز در بر می
- ای تجربه و فرديت، نقد تلقی تجربهواردی نظير نقد ريشهم

باورانه از گروانه از دين و عرفان، نقد خوانش تجربه
باوران از تاريخ معنويت قرون وسطا و نقد خوانش تجربه

متون تاريخی. برای تبيين مدعيات جريان ضدِّ عرفان، به اين 
 نقدها خواهيم پرداخت. 

                                                            
1 - The Darkness of God 
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های فردی در حيات نقش تجربه نگرش ضدِّ عرفان به -1 -3
 معنوی مؤمنان

ی ايجابی و سلبی است. در يهديدگاه ترنر واجد دو سو 
پای کرانش بيشتر بر اين نکته ی ايجابی، ترنر و همفسويه

که سنت عرفانی قرون وسطا سنتی است متکی بر  فشارندمی
اعمال جماعتی و مبتنی بر االهياتی غنی. در عين حال، 

عرفان، چنانکه از عنوانش پيداست، بيشتر واجد  ديدگاه ضدِّ 
گاه ای سلبی و انتقادی است. شايد بتوان گفت عزيمتسويه

در نقد  ی ضدِّ عرفانگرايی و مرکز ثقل نظريهمنتقداِن تجربه
گروان در نقد ترنر بر تجربه. باشدنهفته  تجربهمفهوم 

ست که ی نخست، متوجه اين ديدگاه متعارف و جاافتاده اوهله
های بسيار نامتعارف و سّری سروکار تجربهبا  1»امر عرفانی«

دينی و عرفانی  یتجربه). دنيس ترنر در وجود Ibid, 2دارد (
ی دينی و عرفانی در در محوريت تجربه ،يا با کمی احتياط

رسد می ای که او برکند. دورهعرفان قرون وسطا ترديد می
ی کسانی که در سنت ، همهوسطای مسيحی است. به زعم اوقرون 

شوند، از خوانده می االهيدانان عارف ،معنويت مسيحی
 ی زمانی،، در اين بازه3تا يوحنای صليبی 2ديونوزيوس مجعول

گيرند. بنا به نظر ترنر، از قرون وسطا، جای می يعنی
يا  4يم که مؤلفانی نظير مايستر اکهارتاسويی، شاهد آن

ای به هايشان، هيچ اشارههتدر نوش 5ميغ جهلی نويسنده
اند. در احوال نامتعارف و فراطبيعی نکردهها و تجربه

 ،در آثارشان که 6برابر، کسانی نظير يوحنای صليبی يا ترزا
به آنها اهميت يا  ها اشاره کرده اندبه اين تجربه
، امثال تاريکی خداونداند. به گمان مؤلِف محوريتی نداده

ها را معرف ز سرگذراندن اين تجربهی و ترزا ايوحنای صليب
). از سوی ديگر، در ميان Ibidدانند (امر عرفانی نمی

های ميانی، برخی االهيدانان مانند دگان سدهنويسن
در مقايسه با نويسندگانی نظير اگوستين و  7بوناونتوره

، کمتر به طرد و انکار صورت و خيال، يعنی ميغ جهلمؤلف 
حساسی اند، پرداخته اند. به اموری که مستلزم تجارب ا

                                                            
1 - the mystical 

2 - Pseudo- Dionysius 

3 - St. John of the Cross 

4 - Meister Eckhart 

5 - The Cloud of Unknowing 

6 - St. Teresa of Avila 

7 - Bonaventore 
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عبارت ديگر، خيال و صورت در حيات عرفانی امثال 
، نقش ميغ جهلبوناونتوره در مقايسه با آگوستين و مؤلف 

بيشتری دارد. با وجود اين، حتی نزد بوناونتوره نيز 
بهترين ارمغان خيال، يعنی صورت برين عيسی مسيح، در 

برد ی تاريکی میانهای است که او را به آستنهايت دريچه
)Ibid, 254 پس به زعم ترنر، در قرون وسطا نويسندگان يا .(

ای های عرفانی خود اشارهاحوال و تجربهبه هيچ روی به 
- اند بی آنکه جنبهاند، يا به اين احوال اشاره کردهنکرده 

ی شخصی و فردی اين حال و تجربه بر نگاه و تلقی ايشان از 
های يا طرح تجربه ؛يری بگذاردانی تأثدين و امر عرف

عرفانی را دستاويزی برای طرد و سلب صورت و خيال قرار 
ای مقدمهآن  گروی، ازير مأنوس سلبیداده اند و به تعب

 اند.برای شيرجه به تاريکی ساخته

های تاريخی نگاه به سرچشمه در گام بعد،رويکرد ضدِّ عرفان 
-های تجربهسرنخ عرفان هواداران ضدِّ پردازد. گروانه میتجربه

د تا به نکنگرايی را در تاريخ معنويت مسيحی دنبال می
ی اواخر سدهد. حدودًا نی تاريخی اين تمايل نزديک شوپيشينه

های فردگرايی عرفانی زدهم ميالدی بود که نخستين بارقهسي
ز در اين دوره، بيش ا .شددر منابع مسيحيت غربی نمايان 

های شخصی خود سخن به ميان ن از تجربههر زمان ديگری عارفا
آورند. با پايان يافتن قرون وسطا و برآمدن نهضت اصالح می

هايی که ميان کليسای در جريان جدال ،و به خصوص ،دينی
گرايی در و پيروان لوتر در گرفت، روند فردکاتوليک 

تأکيد  در حالی کهاز پيش گرفت.  مسيحيت التين شتابی بيش
ر آيين ارتدوکس شرقی به اين شکل به چشم بر فردگرايی د

کند، برای برخی خورد. چنانکه والديمير السکی اشاره مینمی
های رهبانی نظير رهبانيت کليسای ارتدوکس شرقی، سنت
های شخصی همچنان امری دگرايی و تأکيد بر احوال و تجربهفر

 ).Lossky, 1976, 21( 1آيدغريبه به نظر می

ی شخصی و ايمان د شکافی ميان تجربهشاه ،در اين دوره 
 ،، ميان حيات فرد و حيات کليسا و يا به عبارت ديگر2عام

ميان عرفان و االهيات هستيم. از  يا ميان معنويت و جزميات
اين دوره به بعد است که عرفان و االهيات هر يک به راه 

 ,Turner, 1995خود ميروند و هر يک ساحتی جداگانه مييابند (

                                                            
پس تجربه گروان نه تنها به لحاظ تاريخی بيشتر تمرکز خود را  - 1

کنند بلکه به لحاظ بر تحوالت عرفانی شش سده ی اخير متمرکز می
جغرافيايی و آيينی نيز ديدگاهشان متمرکز بر سنت کليسای التين غربی 

 است.

 

2 - common faith 
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اين مدعای ترنر از زوال تدريجی االهيات عرفانی از ). 254
ای که تا روزگار اواخر قرون وسطا حکايت ميکند، فروپاشی

ما نيز ادامه داشته است. به ادعای ترنر، گسست ميان 
های شخصی االهيات و معنويت يکی از تبعات تأکيد بر تجربه

هم های سيزدهم و چهاردای که در سدههای معنویاست. جريان
ای جانشين نگرش سلبیباوری را تجربهاند به نحوی پا گرفته

کرده اند که به نظر ترنر در ميان عارفان قرون وسطا غلبه 
). پس از جدايی االهيات از معنويت، Ibid, 260داشته است. (

ای علمی و دانشگاهی برای واکاوی به صورت رشته االهيات
ر، گوهر حال دينی ؛ از سوی ديگدر آمد روابط ميان مفاهيم
 ناپذير انگاشته شد.نيز خصوصی و واکاوی

باوری در گرايی و ارادهی شانزدهم فرايند تجربهدر سده
تمايلی ديگر عارفان  ليسای التين به جايی رسيد کهک
که برای توثيق مدعياتشان به کتاب مقدس و متون  داشتندن

ناد جايگير است» من«مرجع مسيحيت استناد کنند. در عوض، 
های شخصی و قدس شد و در همه جا سخن از تجربهبه متون م

اين  اينتاش،ی مکبه گفته در ميانه بود.» من«ی ويژه
ديدگاه در آثار کسانی همچون اولين آندرهيل در آغاز سده 

آشنای خود، ی بيستم به اوج خود رسيد. آندرهيل در اثر نام
انه از عرفان، گرو، به پشتيبانی چند سده تلقی تجربهعرفان

متفاوت  یشناساند که در سطحگرا میعارف را هنرمندی تجربه
 1. عرفان اينک در نزد او، نمايشیزيدبا ما مردم عادی می

نفس درونی به تهذيب  2یباطنی است که در آن عارف بر صحنه
مصادف با « اينتاش،به تعبير مک پردازد.احساسات می

بست، عرفان ن رخت بر میالوهيت آشکار از جها که روزگاری
 »در عصر مدرنيته نيز به درون همين نفس درونی ميخزيد

)Ibid, 68- 69.( 

ی قرون لی است که در طول تاريخ هزارسالهاين در حا 
خورد، ترکيبی است از وسطا، آنچه بيش از هر چيز به چشم می

و همچنين پيوندی ميان دقايق  دقت االهياتی و عمل مسيحی
مسيحی به سوی خداوند. اين  بی در مسير سفرسلبی و ايجا

تاريکی  نويسندگانی است که ترنر در ی مشترک همه یدغدغه
و، فراسوی اختالفات ارزيابی کرده است. از ديدگاه ا خداوند

ای که در کالم نويسندگانی مانند ديونوزيوس و سطحی و ظاهری
پيوند خورد آگوستين و اکهارت و بوناونتوره به چشم می

ی دقت نظر در ميان همه مشترک است. آميزه الهيات و عملا
نظرانی های معنوی از ديدگاه صاحبی و عمل يا ورزهاالهيات

                                                            
1 - drama 

2 - Stage 
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 ,Turnerهمچون ترنر وجه بارز معنويت قرون وسطاست (نک به: 
1995, 256 .( 

 و امر عرفانیعرفان نقد تعبير  -2 -3

م دنيس ترنر در گام دوم، به انتقاد از کاربست مفهو
mysticism  پردازد. از نظر وی، ی اخير میسده سه(= عرفان) در

زگار حاضر همواره با در رو» عرفان«پرداختن به چيستی 
پژوهان برای ه عرفانهايی کرو بوده است و کوششدشواری روبه

اند خرسندکننده روشنگر و معنادار از عرفان کرده تعريفی
ابر پرسش از چيستی هايی که در برگويد پاسخنيست. او می

اند يا فقط  اند يا قراردادی و احتمالیرائه شدهعرفان ا
 ,Ibid( دکننمی» توصيف«های واقعی و موجود را های عرفانگونه

- دل ،ی معاصری معيار و تعريف عرفان در دوره). مسأله2
 به طوری که ی االهيدانان و متخصصان بودهمشغولی عمده

عرفان قرار » ذات«يا » جوهر«بر  تمرکز پژوهشگران االهيات
گرفته است. اما اين انديشه که عرفانی در کار هست و برخی 

ای است اند، انديشهد، يعنی عارفان، عامالن به عرفانافرا
گين ). او همداستان با برنارد مکIbid, 260بسيار نوظهور (

سازی و ه(= عرفان) را در سنت مسيحی، واژ mysticismتعبير 
). Ibid, 261داند (ی نوزدهم ميالدی میای متعلق به سدهنوآوری

در بيشتر موارد، هنگام اشاره به سنت  ویبه همين دليل، 
را در گيومه به  mysticalو  mysticismمعنوی مسيحيت، تعبيرهای 

 ستکارب بهد خواهد نشان دهبرد. او با اين کار میکار می
گروانه است، ی تجربههايکه واجد داللت معاصر اين دو تعبير،

ف ميان کاربست دهد. ترنر با اشاره به اختالرضا نمی
ها در قرون وسطا و کاربرد خالی از ديالکتيکی استعاره

باوری در دوران گروی و ارادهبار از تجربهاستعاره و گران
- های مطالعهمدی روشآدر صحت و کار جديد، به انحای گوناگون

کند. از زگار معاصر ترديد میی تاريخ عرفان مسيحی در رو
ديدگاه وی، به خودی خود روشن نيست که تعبير عرفان يا 

mysticism های معنويت ی گونهبتواند نام مناسبی برای همه
 ). Ibid, 267قرون وسطا باشد (

ی ضدِّ عرفان، برای رديابی جعل و تحريف مدافعان نظريه
شناختی و هيشای ری در تاريخ معنويت مسيحی از نکتهادعاي
را  رند. ايشان اين جعل و تحريفبشناختی نيز بهره میزبان

دهند. به نشان می mysticalی در تغيير و تبديل معنای واژه
در  mysticalو  mysticپردازان ضدِّ عرفان، تعبير باور نظريه

های بزرگان قرون وسطا معنا، سرگذشت و سرنوشتی ديگر نوشته
وسطا با معنا  د اين واژگان در قروندارد و معنا و کاربر

- نوزدهم و بيستم واجد تفاوتی ريشههای و کاربرد آن درسده
= ( mystical(=رازناک، رازباور) و  mysticای است. تعابير 
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صفتی که از  mustikosاند؛  mustikosی رازآميز) هر دو ترجمه
چشم بستن) برگرفته شده  ،به معنای بستن (خاصه muoفعل 
های نويسندگان ، در نوشتهبه زعم مدافعان ضدِّ عرفاناست. 

» عرفانی«يعنی آن  اين تعبير به معنای متأخر ،قرون وسطا
)=mysticalباطنیی و برای اشاره به تجربه 1) يا فوق العاده 

از تعالی نفس به کار نرفته بلکه بيشتر به معنای  شخصیو 
گرفته شده  يا مرموز و پنهان به کار» رازناک«عمومی امری 

 ).McIntosh, 1998, 42؛ Rorem, 1987, 135است (

بدين ترتيب، از ديدگاه ضدِّ عرفان، پدران يونانی کليسا 
را در درجه نخست برای توصيف حقيقت االهی ای  mysticalی کلمه

به کار ميبردند که که مسيح به ارمغان آورد، انجيل آشکار 
ون مقدس بخشيد. ی متکرد و معنای متقن و عميقی به همه

با ارجاع به بطن معانی در کتاب مقدس  mysticalکاربست تعبير 
به همه  mysticalتعبير  ،در همين دوره ،شود. به عالوهآغاز می

ها يا تعليماتی اشاره دارد که با ابعاد ی آموزه
از ). Ibidرازاميزتر و حتی دشوارتر مسيحيت تماس دارد (

ی قديس پولس از نخستين ههمين روست که اشارات رازوران
شود. سرچشمه های االهيات عرفانی برای آبای کليسا محسوب می

 توان اشاره کرد:، به اين آيه از عهد عتيق میبرای نمونه
ی سخن ت شما را طبق بشارتی که با موعظهبر او که قادر اس«

ی رازی يعنی طبق مکاشفه ،دهم استوار گرداندعيسی مسيح می
 »به مهر بوده ليک امروز آشکار گشته است که از ازل سر

ها، ). در اين نمونه 26آيه ی  16(رساله به روميان باب 
هی دارد که اينک ی پنهان االامر رازورانه اشاره به اراده

گرداند آشکار شده و همه چيز را ديگربار در مسيح متحد می
)McIntosh, 1998, 43.( 

 ريخ معنويت مسيحیگروانه از تانقد خوانش تجربه -3 -3

همواره تمرکز  ت،مسيحي معنوی سنت بهگروانه تجربهرويکرد 
کند که در هايی از تاريخ مسيحيت معطوف میخود را به دوره

های فردی خود اشاره و تجارب عارفان مسيحی به احوال ،آن
باوری در معنويت کنند. از طرف ديگر، تجربهدقيق و صريح می

آن  پذير يافته و تا مغز استخوانانکارنا اقبالی ،معاصر
- ربهنفوذ کرده است. به نحوی که پيوند ميان عرفان و تج

ی نمايد. طليعهناگسستنی می نويسندگانگروی در چشم برخی 
 تا عرفان اواخر قرون وسطا پی گرفت توانمی اين پيوند را

شويم. مواجه می 2باورانهبه خصوص جايی که با چرخشی اراده
در آثار کسانی نظير دنيس  باوریتجربه هايی ازرگه

                                                            
1 - extraordinary 

2 - voluntaristic 
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شود. ترنر نيز ديده مي ميغ جهلاکهارت و مؤلف  ،1کارتوزين
گروی در آثار االهيدانان اواخر قرون ظهور اين تجربه هب

دنيس های کند اما به باور او، ميان اشارهوسطا اذعان می
های فردی از سويی، و محوريت کارتوزين و اکهارت به تجربه

ه در آثار عارفان متأخر از سوی ديگر، تفاوتی مهم و تجرب
خورد. نکته ی گفتنی در مورد عارفانی معنادار به چشم می

باوری در آثار ايشان ظير اکهارت آن است که ظهور تجربهن
نچه در آثار ايشان آنی ، يعاستی واکنشی اجنبهواجد عمدتًا 

 تأييدنه  باوری است وگونه تجربه به اين واکنش دارد نمود
 ). Turner, 1995, 261(آن 

حتی در آثار برخی نويسندگان  ،کنيممشاهده می همچنانکه
گروانه وجود مطلوب ضدِّ عرفان نيز امکان تفسيرهای تجربه

کند بلکه ميکوشد توضيح دارد. ترنر اين امکان را نفی نمی
دهد که اين امکان ناشی از تشابه واژگان و استعاره ها و 

 عارف اشتراک لفظی ميان واژگان االهيدانانِ  ،ديگر به عبارت
حال ی اخير است. باور شش سدههو عارفان تجرب اقرون وسط در

به باور ترنر، وجود واژگان و صور خيال مشترک ميان  آنکه
هايی که االهيات عرفانی ديونوزيوس و زبان همگانی معنويت

ين ادعا ی مناسبی عليه ابينهاند تا امروز ادامه يافته
های های قرون وسطايی و سنتنيست که گسست فاحشی ميان سنت

گرچه  ،تاريکی خداوندی از نظر نويسنده امروزی وجود دارد.
ک را ترک ما گفتمان امر سلبی را حفظ کرده ايم، ديالکتي

 ،3بود، درون2بودبرون هايی نظيرکرده ايم؛ گرچه استعاره
ايم، د را نگه داشتهخداون ی اتحاد بااستعارهو  4عروج

- در نوشته در حالی که ايم.مراتب وجودی را رها کردهسلسله
 هایرجستگی و محوريت استعارهب ،اهای عارفان قرون وسط

به کار گرفته  شرفت روح به سوی خداوندبرای وصف پي مذکور
گرش ديالکتيکی هنگام با زوال نهم ).Turner, 1995, 252( شودمی

شناختی، شاهد برآمدن ها از محتوای روانو انباشتن استعاره
عملی  هایی معنويتمشخصه بدين ترتيب، هستيم.» گرايیتجربه«

صور خيال را از ها و ی استعارهزمانه ما آن است که گنجينه
 5و وجه خودبرانداز تهی کرده مراتبديالکتيک و سلسله

است. ترنر از اين اختالفات  ها را ناديده گرفتهاستعاره
گيرد ميان کاربرد قرون وسطايی اين استعاره ها و تيجه مین

                                                            
1 - Denys the Carthusian 

2 - exteriority 

3 - interiority 

4 - ascend 

5 - self- subvertive 
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جز در لفظ، اشتراک و تداومی وجود ندارد آن  کاربرد معاصر
)Ibid, 267.( 

اگر آنچه از گيرد که ها ترنر نتيجه میاز مجموع اين گفته
ی اخير به دست مسيحيان رسيده، چند سده گرايی درپس تجربه

» ضدِّ عرفان«وسطايی ارائه گر  عرفان نام دارد، عارف قرون
ضدِّ «شود که تعبير . از اين جا به نيکی روشن می)Ibid( است

، پيش از هر چيز تعبيری واکنشی است که بر اختالف و »عرفان
تباعد شديد دو ديدگاه درباره ی امر عرفانی و سنت معنوی 

 نهد. مسيحی انگشت تأکيد می

 های قرون وسطای متنگروانهنقد خوانش تجربه -4 -3

-سخن از اين به ميان آمد که تجربهپيشين،  هایدر گفتار
ی هتمرکز خود را بر محدود ،گروان در خوانش سنت معنوی

- چهاردهم ميالدی به بعد) و محدودهی تاريخی خاص (عمدتًا سده
- آيينی معين (سنت معنويت التينی) قرار می -ی جغرافيايی

ری اشاره کنيم. از دهند. در اينجا بايد به نقد ديگ
ديدگاه ضدِّ عرفان، تجربه گروان، به دليل اشتراک واژگان و 
استعاره ها، متون االهيدانان عارف قرون وسطا را نيز به 

د. به نکنديدگاه خويش تعبير و تفسير می سود خويش و از
- ه به زعم ترنر و همفکرانش، مؤلفهعبارت ديگر، در حالی ک

شود، ر آثار پدران کليسا ديده میهای االهيات عرفانی، که د
هی در دل کليسايند، و مشتاق عمل اال عمل ، معطوف بهجماعتی
کنند باوران متون آبای کليسا را به نحوی قرائت میتجربه

. استنباط شودهای عرفانی تأکيد بر تجربه ،از دل آن که
باوری بر نگاه های تأثير جريان تجربهيکی از بهترين نمونه

 توان ديد.می 1های اسقف باتلرعرفانی را در پژوهشبه سنت 
 عرفان مسيحی غربی ،باتلر در کتاب خود برای نمونه،

با اين پرسش دست و گريبان است که آيا آگوستين پيوسته 
پرسشهايی از اين دست نشان  ،عارف بوده است. به زعم ترنر

 دارد که در ذهن پرسنده تعريفی از عرفان مفروض استاز آن 
و از پی اين تعريف نويسنده در صدد بر آمده تا برخی از 

های آگوستين يا ی عرفانی را در نوشتهشواهد مؤيد تجربه
اتلر در مورد آگوستين پرسش ب از اين رو، .ديگران رصد کند
 اعترافات هايی ازشود: آيا بخشتر مطرح میبه نحوی جزئی

های ربهمقام بيان و گزارش تجتوان در آگوستين را می
پذيرد که بين بيان عارف دانست؟ خود باتلر نيز می عرفانی

اواخر قرون وسطا با قديسی نظير آگوستين تفاوتی هست. 
تفاوتی که باعث ميشود نتوان به پرسش باال با يقين پاسخ 

باورانه ميان تجربه و باتلر با ديدگاهی تجربه .مثبت داد

                                                            
1 - Abbot Butler 



18 
 

را  اعترافاتين در ی آگوستند و نوشتهکتفکيک می 1نظرورزی
 ،از نظرگاه ترنر داند.مصداق نظرورزی فلسفی و االهياتی می

به فهم درست از  ،بيش از هر چيز هايی از اين دستتفکيک
 -See: Turner, 1995, 261زند (ظرافتهای تفکر آگوستين ضربه می

262.( 

االهيات عرفانی: يکپارچگی ی کتاب اينتاش، نويسندهمارک مک
 کند: چه عاملیتابش پرسشی مطرح می، در کعرفان االهيات و

های جماعتی و معطوف به عمل را به سوی مفهوم مدرن خصيصه
و کار داشتن با حاالت امر عرفانی به منزله ی سر

ی تجربه ی باطنی و متعالی سوق داده است؟ مک فردگرايانه
بابت  ل از همهاينتاش خود ميگويد بسياری پژوهشگران اوّ 

- اشاره میبه ديونوزيوس  ،االهيات عرفانیر معروف نوشتن اث
باوران االهيات به باور تجربه .).McIntosh, 1998, 44( کنند

عرفانی ديونوزيوس يکی از مصاديق بارزی است که نقش 
ی االهياتی و برجسته ی تجربه ی عرفانی را در نظام ها

خوانش  نوشته های ديونوزيوس باو  دهدعرفانی نشان می
های پرشماری از تجربه های باورانه واجد نمونه تجربه

هواداران ضدِّ  ).Kugler, 2004, paragraph 10( 2عرفانی سلبی است
گروی باشد، عرفان اين باور را که ديونوزيوس پيشگام تجربه

های قرون وسطا ی متنگروانهاز مصاديق خوانش تجربه
کی از ميدانند، خوانشی که از ديدگاه ايشان روا نيست. ي

گروان آن ها در آثار ديونوزيوس، که تجربهمشهورترين نمونه
ای است که ديونوزيوس در دانند قطعهرا شاهد مدعای خود می

آورد: آن از داستان موسی در کوه طور سخن به ميان می
يد که بيهوده نيست که به موسی رحمة هللا عليه فرمان رس«

تهذيب  بهنان که نخست به تهذيب گردن نهد و آن گاه از آ
يب به کمال رسيد او گاه که تهذآن  بگسلد. گردن ننهادند،

، بيندشنود. نورهای بسياری میرا می شيپورها ی مهيبصدا
گاه آن  تابند.پايان میبا پرتوهايی که بی پاک نورهايی

به سوی اوج  ،برکنار از جماعات و به همراه ياران برگزيده

                                                            
1 - speculation 

» االهيات عرفانِی ضدِّ عرفانی دنيس ترنر«ی پيتر کوگلر در مقاله -2
 پردازد.  تالش کوگلرباوری میبه نقد ديدگاه ترنر و دفاع از تجربه

گروانه برای شود که نشان دهد مدل تجربهمیآن  در اين مقاله مصروف
عرفانی کسانی نظير ديونوزيوس مجعول  -االهياتی توضيح و توجيه نظام

مؤثرتر است. کوگلر بر اين باور است که توصيفات نقيضی عارفانی 
های عرفانی ای نظير ديونوزيوس به ضرورت بايد پشتيبانی وجود تجربه

 ).Kugler, 2004, paragraph 9ا اين تعابير را داشته باشد (نک به: معادل ب
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وز خود خداوند را مالقات نکرده رود. و هنهی پيش میعروج اال
کند، نه بر او که ناديدنی است که بر است بلکه نظر می

است. به گمانم اين بدان معناست که آن  جايی که او در
ترين اشيايی که با چشم سر توان ديد يا ترين و عالیمقدس

چيزی است آن  به چشم ذهن جز خَِردمايه ای نيست که متضمن هر
احد متعال. اما با اين اشيا حضور  که فروتر است از

مکانهای آن  شود و به بلنداهایتصورناپذير او نمايان می
تواند بر رود. توان گذاشت که دست کم ذهن میمقدسی گام می

يابد و دور از گاه موسی از اين امور نيز رهايی میآن  اما
ديده و ديدنی درون تاريکی به حقيقت رازناک جهل غوطه 

  ).Dionysius, 1987, 136- 137» (ميخورد

هايی از اين دست را مصداق گروان اين نمونه و نمونهتجربه
باورانه دانند و خوانش تجربهی عرفانی میبارز حال و تجربه

ی نمونه شمارند.از اين متن را خوانشی منسجم و مالئم می
نگاه جديد  انپايه گذار ازآن  که ديونوزيوس را با ديگری

فانی ميپندارند مطلبی است که او در مورد به امر عر
ای شته است. به نظر ديونوزيوس دقيقهاستادش، هيروثئوس، نو

- های برجستهز ميان استاد محبوبش و ديگر چهرهکه موجب تماي
ميشود دقيقًا ژرفای حال عرفانی اوست. اما چنانکه  معنویی 
الم ن برداشت از کاند ايندرو الوث و دنيس ترنر نشان دادها

تلقی مدرن از جاست و تفاوت زمانی ميان ديونوزيوس نابه
- ی کهن اين ديرنشين سوری را ناديده میتعبير عرفان و ورزه

نک کند (گيرد و تلقی جديد را بر نگاه ديونوزيوس تحميل می
 ).cIntosh, 1998, 45به: 

بر خالف  گنجندی ضدِّ عرفان میبه باور مؤلفانی که در حيطه
ه است ن خام که از آثار ديونوزيوس استخراج شدبرخی قراي

يستم ی بگروی سدهبا تجربه نه تنها رويکرد ديونوزيوس
- گروی را طی میروندی خالف تجربه بلکه ندارد اتحاد مشرب

نويسندگان طيف ضدِّ عرفان، خوانش صحيح آثار ضدِّ عرفان  کند.
. دانندهای سلبی آثار او میمايهرا در گرو توجه به بن

-ای باشد که ضدِّ عرفان میی زير شايد بهترين نمونهنمونه
تيموتی، دوست « تواند در تأييد خوانش خود به دست دهد: 

رازناکی ی امور يحت من به تو که به دنبال مشاهدهمن، نص
و هر آنچه  ایکرده اين است که هر آنچه را فهم و ادراک

ه هست و فهمپذير و ادراکشدنی است پشت سر بنه، هر آنچ
ای تا ميتوانی خود را به ش نهادهنيست، و با فهمی که کنار

که فراسوی هر بود و شناختی  ؛ هموبرکش سوی اتحاد با او
است. با ترک مطلق و بيتفکيک خود و همه چيز، بريده از 

ی الهی ای ها از همه، تو به سوی پرتوی سايههمه چيز و ر
 ,Dionysius» (که هست بر خواهی رفت که باالتر از هر چيزی است

1987, 135.( 
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ی سنت گرايی و ضدِّ عرفان دربارهداوری مدعيات تجربه -4
 معنوی مسيحيت

باوری و ضدِّ عرفان، های تجربهترين مؤلفهپس از بررسی مهم
ی جايگاه هر يک از اين دو جريان، جاست که دربارهاينک به

ت، داوری در تبيين سنت معنوی اديان گوناگون، خاصه مسيحي
آرای هر يک از دو جريان تجربه گرايی  اين بخش،در کنيم. 

ی عرفانی و عرفان  ارزيابی را در خصوص تجربه و ضدِّ عرفان
- ين ارزيابی و همسنجی، نخست فايدهکنيم. در او همسنجی می

 را های هر يک از اين دو جريان در بررسی سنت معنوی اديان
طرفانه به ضعفهای هر يک یکنيم و سپس از موضعی ببررسی می

پردازيم. در گام بعدی نيز به از دو سوی اين اختالف می
 جريانرو و معتدل هر يک از دو های ميانهبرخی ديدگاه

 کنيم. اشاره می

گروانه به عرفان و ی نگرش تجربهداوری درباره -1 -4
 ی عرفانیتجربه

و  های جيمز در باب عرفانچنانکه پيشتر گفتيم ديدگاه
ه بخشيداثر  بسيار پژوهی و االهياتبر عرفان ی دينیتجربه

بايد روانشناسي را در گاه جيمزاست و با وجود اينکه عزيمت
 نيزی دين های معاصر در فلسفهآرای او در اغلب نوشته جست،

- اند. شايد يکی از مهمترين نمونهبدل شده معياربه ديدگاه 
 1ادراک خداونددر کتاب  ی دين راهای تأثير جيمز بر فلسفه

نوشته ی ويليام آلستون بتوان يافت. آلستون در اين کتاب، 
به تفصيل مشابهت ميان ادراک حسی و تجربه ی دينی را بسط 

-حتی در برخی نوشته ).Brummer, 2008, 149( 2و پرورش داده است
اند، ی دينهای فلسفههای پايه، که در حکم دستينه

ا را بر محوريت تجربه ی دينی نهاده نويسندگان از اساس بن
پژوهی در عرفانرواج ديدگاه جيمز و اقبال به آن  . در3اند

                                                            
1 ‐ Percieving God 

-تجربه ،آميزای تحريکشود که ترنر با کنايههمين نکته باعث می - 2
 تعبير يادشده رابخواند. وی  »پوزيتيويسم معنويت مسيحی«باوری را 

 لِ ی تجربی دست اوّ ايههای فلسفی ميان پستيپوزيتيو دهد:توضيح می چنين
به تفکيکی قاطع  ،و تأمل نظری دست دوم بر زبان تجربه» ی حسیتجربه«

ر دادن معادلی با قرا گروان در ساحت عرفان نيز. تجربهمعتقدند
به  واسطگی و ذهنيت،معادل به لحاظ بی( ی حسیعرفانی برای تجربه
به دامن  )يادیی بنفرضهای نظری، معادل در خصيصهلحاظ آزادی از پيش
هايی همواره صريحًا سازی. البته چنين موازیافتندپوزيتيويسم فرو می

در عين حال، بايد گفت ترنر در اين  ).Turner, 1995, 262گيرد (انجام نمی
دهند ی عرفانی اهميت میی کسانی را که به نحوی به تجربهمقايسه، همه
 راند.با يک چوب می

 .68 -35، صفحات 2عقل و اعتقاد دينی، فصل برای نمونه نک به:  - 3
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آن  خشنودی بهناتقريبًا اختالف نيست و حتی ترنر نيز با 
در داوری ديدگاه ).Turner, 1995, 5 کند (نک به:اذعان می

-گروانه در خصوص امر عرفانی ابتدا به اين پرسش میتجربه
؟ در پاسخ به اين پرسش رمز اين کارآمدی چيست که پردازيم

کنيم. گروانه اشاره میبه چند مورد از قوتهای نگاه تجربه
های اين نگرش اشاره در مقابل، در قدم دوم، به برخی ضعف

 خواهيم کرد.  

گروانه به ابعاد مثبت نگاه تجربه -1 -1 -4
 عرفان 

دهه بر رسد به رغم نقدهايی که در اين چند به نظر می
ديدگاه تجربه باورانه وارد شده است اين ديدگاه به چند 

پژوهان مواجه نشناسان و عرفاندليل همچنان با استقبال دي
ديدگاه دفاع حتی االهيدانان بسياری همچنان از اين  و است
ی کار خود هوهش اين روش را سرلوحژکنند و در هنگام پمی

اند که ير سبب شدهداليل ز از قرار معلوم،دهند. قرار می
گروانه از سنت معنوی اديان جهان، و نه فقط خوانش تجربه

خوانشی منسجم و مالئم به شمار  همچنان سنت معنوی مسيحيت،
 پردازيم: به اين داليل می اينکآيد. 

ی عرفانی در خصوص توجيه اعتقادات کارآمدی تجربه -يک
 دينی: 

 محوروشی تجربهبا رجيمز   های دينیتنوع تجربهدر کتاب 
های دينی به ای از تجربهنه تنها ارزيابی غنی و موشکافانه

ش معنوی و پيامدهای هايی درباب ارزدهد بلکه پرسشدست می
پرسد آيا کند. او در پايان میی دينی مطرح میاخالقی تجربه

کند؛ و ای برای وجود امر الوهی فراهم میی دينی بينهتجربه
برهانی ممکن نيست،  ی هيچگرچه ارائه گيردخود نتيجه می

ی مشترکی که هم در باورهای اديان نهادينه و هم در هسته
بوده است.  بر حق ،شود به نحو عينیايمان افراد يافت می

ای است از مل اين معناست که نفس هشيار پارهاين هسته شا
های دينی های اخالقی و تجربهتر که منبع آرماننفسی گسترده

 ). Putnam, 1997, 8است (فرد 

بدين ترتيب، از ديدگاه بسياری از فيلسوفان دين معاصر، 
 برای ارزشمند است ی عرفانی منبعیتجربهی دينی و تجربه

ی توجيه اعتقادات دينی. يکی از کارکردهای مهم تجربه
های ی توجيه، از مؤلفهعرفانی در فلسفه ی دين را در مؤلفه

توان به تعريف مألوف و متعارف آن) میی معرفت (بنا گانهسه
- ی عرفانی نمیپذيرند که صرف تجربهباوران میتجربه ديد.

ای االهياتی باشد اما واند دليل کافی برای پذيرش نظريهت
از ا افزايش دهد. تواند احتمال صدق اين نظريه ردست کم می
دهند که با باوران به خود حق می، تجربهاين روی
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جربه برای تقويت از ساختار علوم تجربی، از تالگوبرداری 
آلستون اين  ).Kugler, 2004, paragraph 9ها بهره بگيرند (نظريه

مشغولی عمده دل« کند:ی عرفانی را چنين تشريح مینقش تجربه
- راجع است به اين امکان که تجربه ی عرفانیفلسفی به تجربه

ت يا باور برای شناخ ی عرفانی مناسب اين است که منبعی
هايی داشته باشد. آنانی که چنين تجربهی خدا موجه درباره

ها را از خود دارند که از اين تجربهاند نوعًا اين تلقی 
برای باورهای پيشين اند هم مؤيد ديگری هم چيزی آموخته

از آنجا که  ).71 -70، 1383(آلستون، » اندخود کسب کرده
گان اين تجارب، عبارتند های عرفانی از ديدگاه دارندتجربه
)، اين امکان 67(همان، » واسطه به خداآگاهی ادراکی بی«از 

فراهم است که آنها را منبع معرفت به هستی و ذات و فعل 
خداوند به شمار آورد (همان). روشن است که بسياری از 

توانند فيلسوفان دين، االهيدانان و حتی مؤمنان عادی نمی
 ی دينی چشم بپوشند. د تجربهبه راحتی از اين کارکر

کوشد می های دينیتنوع تجربهبر همين اساس، جيمز در 
کار بعدی من «عرفان را همچون مرجعی معتبر معرفی کند: 

ه عنوان توانيم به عرفان ببررسی اين مطلب است که آيا می
فان هيچ ضمانتی برای آيا عر .مرجعی معتبر استناد کنيم

ملکوتی بودن نفس و وحدت وجود  ،ارهی تولد دوبدرستی عقيده
را به سه بخش آن  که مؤيدشان است دارد؟ ... پاسخ من که

. احوال عرفانی در 1کنم به طور خالصه اين است: تقسيم می
رفته معموًال برای کسانی که اين احوال به آنها مراحل پيش

دست ميدهد مطلقًا معتبرند و حق هم دارند که معتبر باشند. 
ن را وادار به ل عرفانی مصدر حجيتی که غير عارفا. احوا2

. احوال 3ی عارفان کند، نيستند. پذيرش غير نقادانه
عرفانی اعتبار و حجيت انحصاری آگاهی عرفانی يا عقالنی را 

ميگيرند و آن  که تنها بر فاهمه و حواس مبتنی است از
نشان ميدهند که آگاهی عقالنی تنها يک نوع آگاهی است. 

راه را برای امکان ديگر مراتب حقيقت باز ميکنند؛ آنها 
توانيم تا آنجا که چيزی در ما به منتها مراتبی که می

دهد، آزادانه ايمان خود را درجه به آنها واکنش نشان می
 ).34 -33، 1379(جيمز، » به آنها حفظ کنيم

ها نتيجه ميگيرد که خواه مدعيات جيمز از اين گفته
خواه در برابر اين ادعاها مقاومت و  عارفان را بپذيريم
های عرفانی، برای صاحبان احوال و تجربه آنها را رد کنيم،

-اند، واقعياتی رواناند و ديدهاين تجارب، که آنجا بوده
عارف «گيرد که اند. او از اين گفته نتيجه میشناختی

و را ا ،خوشايند ما باشد يا نه ،شکستناپذير است و بايد
 ).35 -34، همان» (اش به حال خود گذاشتين عقيدهدر لذت شير
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 ی مبنايی ايجابی برایی عرفانی به مثابهتجربه  -دو
  :االهيات سلبی

باوری فراهم آوردن مبنا و های تجربهيکی ديگر از قّوت
رسد حتی ای ايجابی برای االهيات سلبی است. به نظر میهسته

و انکار اين مزيت  اند که ردپيروان ضدِّ عرفان نيز معترف
که محل تأکيد ای نيست. االهيات سلبی گروی کار سادهتجربه

مبنای ايجابی گريز فراوان ضدِّ عرفان است در آخر کار، از 
شناختی االهيات ی توجيه معرفتمسألهزيرا  و گزيری ندارد

هايی را که االهيات فقط در صورتی ميسر است که تجربه سلبی
 اده شده است به حساب بياوريم و بهبنا نهآن  یبر پايه

که در  شويمهايی مواجه میرسميت بشناسيم. هنگامی با تجربه
اين  آيد کهاين پرسش پيش می اندمتنی االهياتی وصف شده

اند يا در اذهان و نفوس ها در نفس مؤلف رخ دادهتجربه
 Kugler, 2004, paragraph( ان نيز وجود داشته اند يا دارندديگر

وگو بر سر سنت سلبی قرون وسطا بدون پذيرش مبنايی گفت .)8
 تجربی و ايجابی ميسّر نيست.

  :توجيه تحوالت روحی  -سه

تواند تحوالت روحی ی سلبی بهتر از سلب تجربه میتجربه
توجيه  تبيين کند. به باور عارفان و بزرگان دين را 

حاد ی اتای نظير تجربهباورانی نظير کوگلر، تجربهتجربه
 برای نمونه، .اثرگذارتر است از صرف نبود تجربهعرفانی 

سؤال اين  ،کوه سينا در (ع) موسی تحول در مواردی نظير
- می يا ناديده گرفتن آن چگونه مطرح است که فقدان تجربه

 ,Ibid( وردآپديد  (ع) موسی غييرات ژرفی درتواند چنان ت
paragraph 13 .(دناک و احوال های وجاين مطلب در مورد تجربه

های دينی گوناگون نيز عرفانی بسياری از عارفان در سنت
صادق است. برای نمونه، تحول روحی پولس قديس در دين مسيح 

 شدنی نيست.آسا توجيهای وحیجز با پذيرش تجربه

  ی عرفانی و معنابخشی به زندگی:تجربه -چهار

ه های عرفانی معنابخشی بهای حياتی تجربهيکی از نقش
زندگی صاحبان تجربه است. اين نکته ای است که جيمز به 

احوال «کند: مطرح می های دينیتنوع تجربهتصريح در کتاب 
عرفانی از تفوق امر معنوی از عظمت از اتحاد از اطمينان 

هايی را برای ما پيش و از آرامش سخن ميگويند. آنها فرض
اده و هايی که ممکن است آنها را به ارنهند؛ فرضمی

اختيار، ناديده انگاريم اما به عنوان موجوداتی متفکر به 
باوری و ها را رد کنيم. ملکوتتوانيم آنهيچ وجه نمی

- ها متقاعد میای که احوال عرفانی ما را به آنخوشبينی
توانند ای که تفسير شوند در مجموع میسازند به هر شيوه
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، 1379(جيمز، » ترين بصيرت به معنای اين زندگی باشنددرست
38.( 

 گروانه به عرفانهای نگرش تجربهآسيب -2 -4-1

گروانه به عرفان اشاره های نگرش تجربهجا، به قوتتا اين
باوری روی ديگری هم دارد. روی ديگر ی تجربهشد. اما سکه

سکه نقدهايی جدی است که با عينک ضدِّ عرفان يا بدون آن، 
وارد باشد. يکی از نقدهايی  گرايیرسد به تجربهبه نظر می

باوران به توجهی تجربهباوری وارد آمده است بیکه به تجربه
رسد با هر اختالفات تاريخی و جغرافيايی است. به نظر می

جا خواهد ديدگاهی که اتخاذ کنيم اين انتقاد انتقادی به
اختی ی روش روانشنضعف عمده برخی صاحبنظران،به باور  بود.

زمانی را بی آن است که باوریمبتنی بر تجربه يا همان روش
عارفانی  ،بدين ترتيب در اين روش دهد.اصل اساسی قرار می

شوند که گويی از روزگاران متفاوت چنان با هم سنجيده می
اين نگاه در بسياری از موارد، عرفان  اند.همروزگار بوده

 شنظام يا  رو يک صرف به ی خودرا از ساحت معنوی و زنده
 ).Herman, 1915, xiنک به: ( کاهد بندی مفاهيم فرو میدسته

عالوه بر ناديده گرفتن اختالفات زمانی ميان عارفان و  
های معنوی گوناگون، نقد ضدِّ عرفان بر رويکرد بزرگان سنت

رسد. گرچه جيمز باوری نيز وارد به نظر میجغرافيايی تجربه
های ف فردگرايی و تجربههای مختلکوشند نمونهو همفکرانش می

های معنوی شرق و غرب اخذ و اقتباس عرفانی شخصی را از سنت
ی فکری زمينهکنند، اين انتقاد همچنان وارد است که پيش

باوری در سنت معنوی التينی و به خصوص آيين پروتستان تجربه
گفته های جيمز  دهدنهفته است. حتی چنانکه تيلور نشان می

(تيلور،  نيز زياد سازگار نيست اتوليکبا سنت معنويت ک
به عالوه، هنگامی که از مسيحيت پای بيرون  ).77، 1387

سره ات جيمز را يکبگذاريم، دين يهود و اسالم نيز مدعي
  کنند.تأييد نمی

گروان به امر عرفانی اشکال ديگر نگاه جيمز و برخی تجربه
کرده در پايبند نبودن ايشان به تفکيکهايی است که خود 

- اند. به عبارت ديگر، اين نقد نه به رويکرد نظری تجربه
گروان بلکه به عملکرد ايشان وارد است.  برای نمونه، به 

گرچه ويليام جيمز ميان معنای  نظرانی يکی از صاحبگفته
ی عرفانی (احوال وجدناک و پرشور) و معنای تجربه مضيق

-، تمرکز نوشتهکندتفکيک می ی حضور خداوند)موسع آن (تجربه
- ی موسع را ناديده میهای او بر معنای مضيق است و معنا

 ).Brummer, 2008, 149نک به: ( گيرد

به نظر ميرسد نقد عمده و جدی افزون بر اين دو انتقاد، 
» جربهت«ای که به نظريه ی جيمز وارد است نه به نفس طرح 



25 
 

ه بلک ،های دينی در حيات دينیو اهميت دادن به نقش تجربه
ها و اصول اعتقادی و ی او به آييناعتنايی آگاهانهبه بی

نظری دين است. برای مسيحيان نخستين نظير ديونوزيوس و 
- ماکسيموس، االهيات عرفانی در حضور جماعت در مسيح تحقق می

 و  آگاهی از طريق عمل جمعی ها. در اين سنتيافت
 هیوال حضور پنهان امر رشد معنوی در همراه با سختکوشانه

دچار  های زندگانی کليسايیهای روزمره و آييندر کوشش و
  ).McIntosh, 1998, 62( شدتغيير و تبدل می

اين آلودند. برخی باورهای او کم و بيش تناقضهمچنين 
دهد. جيمز از سويی نقش تناقض را چارلز تيلور تذکر می

در شمارد و االهيات و مناسک را در دين ناچيز و دست دوم می
ی عرفانی را بر صدر دين مينشاند. در برابر خود تجربه

را بتوان بدون  عرفانی ایمحال است تجربه حالی که
؛ 83 -77، 1387(تيلور،  صورتبندی ذهنی و زبانی تصور کرد

 ؛)31 -29ملکيان، 

هيچ حال و تجربه ای را نميتوان سراغ گرفت که  به عالوه،
واره به بير تجربه ما همسره فردی باشد. چرا که برای تعيک

و دست مده از سنتی است جمعی؛ آواژگانی نيازمنديم که بر
برخی احوال را نه در حالت فرادی و  ،بر خالف رأی جيمز آخر

ی ماعتی ميتوان به چنگ آورد. نمونهشخصی بلکه در حالت ج
اين احوال و تجربه ها در سنتهای دينی، به خصوص در مناسک 

از ديدگاه تيلور،  وانگهی ميخورد. دينی به وفور به چشم
ی دين برای رصهبه خالف نظر جيمز کنار گذاشتن االهيات از ع

ای نيست چرا که عمل به زندگی پارسايانه متدينان کار ساده
نيازمند  داری شخصی نيز به حداقلی از اعتقادات دينیو دين

و همين امر  ه ای ارائه شده باشندکه در قالب مجموع است
 .(همان) االهيات را نشان ميدهد ضرورت

ی گروانه با تأکيد بر تجربهبه نظر ترنر، ديدگاه تجربه
هايی که نمود و نمايشی بيرونی داشته عرفانی و تجربه

ای نخبه گرا تأکيد ين حال که بر دينورزیباشند در ع
- ميکنند، عرفان را به امری پيش پا افتاده و مبتذل بدل می

اين  گرايی وارد است.ين جهت بر تجربهنقد ترنر از ا کنند.
های عرفانی هنگامی که با تأکيد بيش از حد بر نقش تجربه

گرايی ناديده گرفتن سنت االهياتی اديان توأم شود، تجربه
دهد. از اين ديدگاه، آنچه ی پرتگاه قرار میرا بر لبه

اهميت دارد نفس تجربه است خواه اين تجربه بر اثر سلوک و 
معنوی به دست آمده باشد خواه بر اثر داروهای مداومت 

طريق گروانه، روانگردان. بدين ترتيب، در بافت تجربه
آميز های وجديابی به اين تجربهی دستفرايندی براعرفانی 

هايی ، چنين تجربهيکی از محققانی شود. به گفتهته میانگاش
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ی هراه ساد«از » 1نظر -و  -های دشوار حضورروش«را به جای 
ويليام  طرفه آنکه توان به چنگ آورد.هم می» مواد مخدر

من «کند: می تأييد تفاوتی همين نکته رانيز با بی جيمز
ی گاز ست در خلسهشناسم که متقاعد ابيش از يک نفر را می

(نک به: » يعی واقعی داريمی مابعدطبمکاشفه 2آورخنده
Brummer, 2008, 148- 149.( پيامد منفی  اين نگاه مهمترين

 ی حسی است. ی عرفانی و تجربهی تجربهمقايسه

 داوری و نقد آرای دنيس ترنر و جريان ضدِّ عرفان -2 -4

باوران و داوری و نقادی ميان داوری و نقادی آرای تجربه
آرای هواداران ضدِّ عرفان تفاوت ظريفی وجود دارد. همان 

شی تهاجمی بود طور که پيشتر گفته شد جريان ضدِّ عرفان واکن
ی اخير، به خصوص واکنشی بود به معنويت التين در شش سده

ی اخير و در برابر، خواست بازگشت به عليه تحوالت سه سده
ی متون سنت معنوی قرون وسطا و تالش برای خوانش ديگرگونه

ی تاريخی. همين خصلت واکنشی و تهاجمی ضدِّ عرفان اين برهه
قادی ما، به واقع، نقِد نقِد ضدِّ کند که بخشی از ناقتضا می

گرايی باشد. با وجود اين، در اين سوی عرفان بر تجربه
هنوز آن چنان که ضدِّ عرفان  3همسنجی، جز در مواردی معدود

ای گرايی حمله ور شده، شاهد نقدهای ريشهبه تجربه
باوری بر ضِد عرفان نبوده ايم. به همين هواداران تجربه

باورانه، در اين بخش، به داوری اه تجربهفارغ از نگ دليل،
ای ترنر در تاريکی و نقد آرای ضدِّ عرفان خاصه آرای ريشه

 خداوند، خواهيم پرداخت.

های تر از ضعفدر ارزيابی آرای دنيس ترنر، دو اشکال عمده
ی رسد: يکم، محلی بودن و محدويت به دورهديگر به نظر می

- ترنر به سوی ابطالی زمانی خاص و دوم، حرکت نظريه
کنيم به ارزيابی اين دو ناپذيری. در اين گفتار، تالش می

 اشکال بپردازيم.

 :محدوديت زمانی و مکانی-4-2-1

باوری به اشکالی است که به جريان تجربهاشکال نخست مشا 
- . جريان ضدِّ عرفان نيز مانند تجربهآمده استنيز وارد 

 5شمولفراگير و جهان است و خاصيت 4باوری به تعبيری، محلی
                                                            

1 ‐ contemplation 

 مونوکسيد نيتروژن - 2

االهيات عرفانی ضد ی نقد پيتر کوگلر بر ترنر در مقالهنظير  - 3
 عرفانی دنيس ترنر

4 ‐ local 

5 ‐ universal 
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گرايی بيشتر مبتنی بر سنت ندارد. همان طور که تجربه
، ضدِّ عرفان نيز بيشتر محدود به استمعنويت مسيحيت غربی 

سنت معنويت در کليسای  سنت معنويت کاتوليکی قرون وسطا و
از  ،در نهايتنگاه ضدِّ عرفان ارتدوکس شرقی است. به عالوه، 

بر  ديگر اديان جهان ی عرفانیهاسنت پس تبيين منسجم
وی مسيحی را به نميآيد. فرض کنيم که اين ديدگاه سنت معن

 های تاريخیدر مقام واقع، بررسیو دهد نيکی توضيح می
- میاين ديدگاه ترنر را تأييد  ی سنت معنوی مسيحيت،درباره

کنند. اما هنگامی که با عينک ضدِّ عرفان به سنت تصوف يا 
 های زيادیردازيم اين نظريه با دشواریعرفان اسالمی بپ

 ،در موارد بسياری ،مواجه خواهد بود. در سنت تصوف
حاالت وجدآميز و  بينيم که در قبالصوفيانی همروزگار را می

عرفانی  ها و احوالبال تجربهگروان، در قبه تعبير تجربه
بررسی  دهند. برای نمونه،سره متفاوت نشان میهايی يکواکنش
- موالنا و پدرش بهاء ولد، دو رويکرد متفاوت به تجربهآرای 

دهد. در حالی که بهاء ولد ها و احوال عرفانی را نشان می
هايش، به کرات، از احوال وجدآميز و فوق در يادداشت

پوش کند، موالنا در اين مورد خاموش و پردهالعاده ياد می
 .1ماندمی

 ناپذيری:حرکت به سوی ابطال -4-2-2

ی ديگری که به ديدگاه ترنر وارد است و شايد اد عمدهاير 
- از ايراد پيشين مهمتر باشد، حرکت نظريه به سوی ابطال

ی در مقدمه بر خالف مدعای خود ترنر کهناپذيری است. 
(نک به:  داند،پذير میاش را ابطالفرضيه تاريکی خداوند،

Turner, 1995, 7( هايی زارهبا گ و در طول کتاب، در همان مقدمه
ی او را به سوی رسد فرضيهکنيم که به نظر میبرخورد می

که از نفی  یدهد. برای نمونه، هنگامناپذيری سوق میابطال
و  های ترزاهای باطنی در نوشتهاهميتی احوال و تجربهو بی

ای که بينهبرد تا هر شگردی به کار می گويد،يوحنا سخن می
دهد از در آثار عارفان خبر میهای دينی از احوال و تجربه
. ترنر مدعی است که نويسندگان بزرگ قرون ميدان به در شود

ای اند، يا هيچ اشارهوسطا که االهيدانان عارف خوانده شده
اند اين اند يا اگر اشاره کردهبه احوال عرفانی نکرده
ی آثار ايشان، اهميتی ندارد. به احوال باطنی در مجموعه

يد اخير، يعنی اهميت ندادن به احوال باطنی رسد قنظر می
-به رغم اشاره به آن، راه را بر هر گونه مثال نقض می

نقش صورت و خيال در  از ترنر که تفسيری بندد. همچنين
در  عمالً  وی آورد قرينه ی ديگری است کهمیبوناونتوره آثار 

                                                            
نک به: کاکايی، قاسم و اشکان بحرانی، اختفای احوال باطنی در  - 1

ی اديان و عرفان دانشگاه ی تعريف عرفان، مجلهمسأله آثار موالنا و
 .88تهران، پاييز و زمستان 
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. )Ibid, 254(نک به:  بنددرا به روی ابطال و امکان ابطال می
است که از اواخر قرون به عالوه، يکی از مدعيات ترنر آن 

االهيدانی برجسته  يابيم کهوسطا به بعد، هيچ عارفی را نمی
ال دهد که هر مثبه ترنر امکان می »برجسته« صفتنيز باشد. 

عارفی  الهيدانی ساده که انقضی را رد کند، به اين بهانه
» برجسته«الهيدان ا ی ترنر باشد که بناست مثال نقض فرضيه

ترنر دامن  یفرضيهناپذيری ای نيست. و اين خود به ابطال
 زند.می

رسد ترنر در مواردی با ها، به نظر میافزون بر اين ضعف
ای را تعيين کرده ی زمانیبخواه محدودهای و دلنگاهی سليقه

اند. در اينجا تنها که در آن االهيدانان عارف جای گرفته
ی حوزه تاريکی خداوندکنيم. ترنر در بسنده میبه يک نمونه 

آغازد و به يوحنای صليبی بررسی خود را از ديونوزيوس می
کند. در اين بررسی، او از سويی، قرون وسطا را تا ختم می

- ی شانزدهم ميالدی) تداوم میزمان يوحنای صليبی (يعنی سده
، پدر 1بخشد و از سوی ديگر، عارفی مانند ريچارد رول

انگارد که به لحاظ عنويت در انگلستان، را ناديده میم
ی سيزدهم و چهاردهم زمانی پيش از يوحنای صليبی (سده

سامان نيز به گيرد. اين برخوردهای نابهميالدی) قرار می
 زند.ی ترنر دامن میناپذيری فرضيهابطال

- در نقد تجربه ی ضدِّ عرفانروايت معتدلتری از حلقه -4-3
 گرايی

کنيم از سويی، هر يک از دو جريان، در انکه مالحظه میچن
های فراوان و های معنوی و عرفانی واجد قّوتتبيين سنت

های آشکارند. از سوی ديگر، همان طور که همچنين برخی آسيب
باوری و ضدِّ در ابتدای بحث گفته شد در تقابل ميان تجربه
رانی که به نظعرفان ما با دو طيف مواجهيم. در ميان صاحب

گرواِن همسوی وی، جهت نقدهای جدی به رويکرد جيمز و تجربه
بيشتر به جانب ضد عرفان تعلق دارند آرای برخی محققان را 

روانه ارزيابی کرد. برای تر و ميانهتوان آرايی متعادلمی
اينتاش و ونسان گين، مارک مکنمونه، به آرای برنارد مک

در آثارشان از سويی همداستان  توان اشاره کرد کهمی 2برومر
- گروانه به قرون وسطا پرداختهبا ترنر به نقد نگاه تجربه

اند و از سوی ديگر، اهميت و سودمندی نگاه همفکران جيمز 
 کنند.  ی عرفانی انکار نمیرا در خصوص عرفان و تجربه

باوری نگاهی انتقادی مک گين در عين حال که به تجربه
های دينی و عرفانی هايی از تجربهصورت دارد بر خالف ترنر،

                                                            
1 ‐ Richard Rolle 

2 ‐ Vincent Brummer 
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شناسد. وجه مشترک اين را در عرفان قرون وسطا به رسميت می
 ,McGinn( ی امر الوهی استواسطهی بیجربهها و احوال تتجربه
1987, 7.( 

را  امر عرفانیگين همداستان با ترنر در عين حال، مک
ارتباط داند که به شدت به سنت معنوی عارف پديداری می

نيست که در  آنی غريب ی عرفانیدارد. از اين منظر، تجربه
از  است اید داشته باشد. بلکه همواره مؤلفهخأل فرهنگی وجو

و  خود را متدين واره. عارفان مسيحی همنهادينهسنت دينی 
ی احوال، ادراکات و اند و همهمسيحيت دانسته متعهد به

تعليمات مسيحيت شکل هايشان را متن مقدس، عبادات و بينش
ی عرفانی مؤلفه گينافزون بر آن، به باور مکد. دهمی

 تلقیند يا روش زندگانی رو بايد در وهله ی نخست «مسيحيت 
نمود الب حال اتحاد با خداوند که صرفًا در قاين تا شود

هر  ،). به تعبير ديگرMcIntosh, 1998, 31به نقل از: » (بيابد
م عارف به مواجهه با خداوند نايل چند صحيح است اگر بگويي

 ای از سفر معنویجهه در حقيقت پارهای موشود اين لحظهمی
با تکيه بر اعمال جماعتی و سنت غنی  که دور و درازی است

بخشد ترين معنايش سر و شکل میعرفان را در کامل االهياتی،
)Ibid, 31 رسدگين به يک پيشنهاد میيادآوری مک). از اين دو 

؛ باوری و ضدِّ عرفان باشدشايد به نحوی جمع ميان تجربه که
عرفانی  یو تجربه به جای حال است کهآن  از نظر او بهتر

گزينی جايی روی حسن اين جای. عرفانی سخن بگوييم 1از آگاهی
توجه  »عرفانی یتجربه«های تعبير نمايد که به آسيبمی

- که در چند سده، به خصوص با تحوالتی »عرفانی« تعبيرکنيم. 
اديان توحيدی بيشتر  معنویدر سنت  ی اخير پشت سر نهاده،

است.  نظير مشاهدات، مواجيد و جذبات حاالتی ويژه يادآور
کنند اما البته نقش مهمی در سنت عرفانی ايفا می اين حاالت

). تعبير Ibidدهند (ی مواجهه با خداوند را تشکيل نمیجوهره
دارد که بر اوضاع باطنی خارق بيشتر گرايش بدان  تجربه

عادت تمرکز کند. به عالوه تأکيد بر حال يا تجربه، به نظر 
شود انگار وجه رسد به عاطفه يا احساس محض نزديک میمی

- معرفتی که ذاتی مواجهه ی عرفانی است به کلی محصول مضمون
- پردازی بعدی است. به عکس، آگاهی بيشتر بر روند کمال

- تأکيد می داوری و تجربه، پرسش، فهم یيعنی معرفت يافته
 ).Ibid( کند

 گيریبندی و نتيجهجمع

روانه در خصوص عرفان های متعادل و ميانهبا تبيين ديدگاه
ی عرفانی، اکنون هنگام آن رسيده است که داوری و تجربه
گرايی و ضدِّ عرفان را به سرانجامی های تجربهی جرياندرباره

                                                            
1 ‐ consciousness 
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چند اين دو جريان  یدرباره ن جستار،انتهای ايدربرسانيم. 
 مطلب گفتنی است.

 1الگودو  یبيش از هر چيز به مثابه اين دو جريان يکم: 
 .آيندعرفانی به کار می -متون معنوی برای توضيح و توجيه

باورانه و نه الگوی متمايل به ضدِّ عرفان نه الگوی تجربه
ا مانده در ی متون عرفانی به جتوانند به تنهايی همهنمی
های معنوی گوناگون را به نحو منسجم و کارامد توجيه سنت

-کنند بلکه هر يک از اين دو الگو در توجيه و تبيين بخش
هايی از سنت عرفانی و معنوی اديان جهان انسجام و کارايی 

 دارند. 

از دل االهيات مسيحی  ی نخست،در وهله دو جرياناين  :دوم
های مختلف از سنت کشاکش خوانش و از جديد و خاصه االهيات

در جدالی که ميان اند. بر آمده معنوی در دين مسيح
ميدان نبرد و عرصه  دو الگو رخ داده است،هواداران اين 

 ی نخست،در وهله يندآها بيرون میشاهد مثالآن  ای که از
- اين مطلب را درباره های عارفان مسيحی است.زندگی و نوشته

تری ميتوان گفت در حالی که اطمينان بيشی ضدِّ عرفان با 
های عرفانی ساير اديان نيز گروان گاهی به متون سنتتجربه

گاه کنند. با وجود اين، مبنا و عزيمتاستناد و استشهاد می
 هر دو جريان را در مسيحيت بايد جست.

هايی از تاريخ هر يک از دو جانب اختالف بر دوره: سوم
در جهت  ،هااند و از آن دورهشتهنگشت گذاعرفان مسيحی ا
های تاريخی جويند. اين تفکيکی خود بهره میتأييد انگاره

آنچنانکه در تاريخ مسيحيت مطرح و ادعا شده است در تاريخ 
خورد. در بررسی عرفان اسالمی هيچ عرفان اسالمی به چشم نمی
ی توجيه به تنهايی از عهده الگوهايک از اين دو جريان و 

. در سلمان بر نميآيندی عارفان ما و گفته های همهباوره
تصوف، بر خالف عرفان مسيحی، ما با تاريخی دوپاره روبه رو 

توان روزگار را مینيستيم. چنانکه پيشتر ديديم عارفانی هم
شان را الگوهای متفاوتی توجيه مثال زد که نظام انديشگی

- و در قرائتلگدر عين حال که اين دو اکند. بدين ترتيب، می
در توضيح و  ، مابا هم سر سازگاری ندارند های افراطيشان،

بی نياز نيستيم. به همين  از هيچ يک عرفانيمان توجيه سنت
دليل، در عين حال که بايد به تفاوتهای اين دو مدل به جد 
توجه داشت، نميتوان هيچ يک از اين دو مدل را يکسره کنار 

وه، رويکردهای متعادلی که به عال .يا دربست پذيرفت گذاشت
- اينتاش به چشم میگين و مکدر آثار برخی محققان نظير مک

خورد در اتخاذ موضعی بينابينی برای توصيف و تحليل سنت 
 معنويمان به کار خواهد آمد.

                                                            
1 - model 
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