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  چکیده
دانـش جدیـدي   ، ژوهـی پ و دیـن  شناسـی  روان میـان  اي هبین رشتاي  هحوز،  دین شناسی  روان
 شناسـی  روانو رفتارهـاي دینـی از منظـر          هانگرشـ ،   تبیـین و توصـیف تجـارب       کـه بـه    است
، امریکـایی   ـ ودر سه سـنت انگلیـسی  شد  شروع مر قرن نوزدهاخاو از این دانش. پردازد می
  واستفاده ازگرایی  تجربهی که بر هره شاخص سنت امریکای   چ. لمانی و فرانسوي قوام یافت    آ

ا گـر  ردک کـار شناس روانو  فیلسوف،  است مبتنیماريفات آ ی توص موارد عینی و    و ها  نمونه
 احـوال  شـناختی  روان با نگـاه تجربـی بـه تحلیـل       که است جیمزویلیام  ،   پراگماتیست نامی  و

 نتیجـه و  نهـایی اندیـشه یـا تجربـه از طریـق بررسـی           یابیارزمعتقد به    او که . ردازدپ  میدینی  
و  یحصح ار سازگاري با امور و اصول مفروض دو معیبر، ن در زندگی است سودمندیا میزان
 زار ابـ  تـرین    و اطمینـان بخـش     تـرین   اصـلی بـه عنـوان      نگـري  درو و چنین احـساس شـهود    هم
ــه دارد هــشیپژو ــده. تکی ــاب ارزن ــنشناســی روان کت ــدگاه از دی ــام جیمــز دی ــألیف  ویلی  ت

ایـن مقالـه ضـمن     در. کنـد  مـی را معرفی امریکایی   این متفکر متنفذ     دکترمسعود آذربایجانی 
و اشاره به مـسائل     روش تحقیق ،  تاریخچه(  دین شناسی  روان هدربارکلیاتی   توضیح معرفی و 

  . پردازیم می بررسی این اثر به نقد وو آراء جیمز، ) آن
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  مقدمه
 و اهسـنت ،  در خـصوص تجـارب  تیشـناخ  روانت و مطالعـات   تـأمال  دین شـامل   شناسی  روان

ابعـاد  داري،  دیني ها هتوصیف و تبیین عوامل و زمین  هدف این دانش  .  است ي دینی نگرشها
 و آثار و پیامدهاي آن در زندگی فـردي و اجتمـاعی         داري  دینسنجش و اندازه گیري     ،  آن
ایمـان دینـی    :  از عبـارت اسـت    شـود مطـرح    سؤاالتی که در این دانش ممکـن اسـت        . است
 افراد عمیقاً چرا برخییابد؟  میود و به چه ترتیبی در طول زندگی تحول          ش  مینه ظاهر   چگو
، را برخی مسلمانچکنند؟   نمیگاه به دین توجهی      که برخی دیگر هیچ     در حالی  ،دارند دین

ــودایی، زرتــشتی ــد ب ــسیحی و، برخــی دیگــر یهــودي   وان ــن ازچــرا برخــی؟  ...م ، داران  دی
چـرا  ؟ انـد  بهـره  که برخی دیگر از ایـن تجـارب بـی      در حالی ،  رندي دینی عمیقی دا   ها  هتجرب
بر اثـر ایـن امـر     گروهی دیگر  اما،انجامد انی و رفتاري می گروهی به سالمت هیج داري  دین

جنایـت و    بر کـاهش جـرم و    داري  دینآیا  د؟  نشو  می دچار شناسی  روانبه اختالالت متعدد    
 تأثیرکمک به دیگران و کارهاي خیریه ، دوستی اعمال خالف دیگر و نیز افزایش حس نوع

 و نـد ا  آثار منفـی قائـل  داري دینی براي برخ؟ یا منفی داردري مثبت   آثا داري  دینآیا  ؟  دارد
یـا   یمـدارای  اهل بـی  ،  اهل پیشداوري ،  دجمو و اهل جزم ،  آدمیان را متعصب   دین: گویند  می
 و انـد  داري قائـل  دیـن ي برخی آثـار روانـی مثبتـی بـرا     ،   دیگر از سوي . کند  میشیفتگی  خود
 خوش بین هستند و  امیدوار وه و رضایت باطن دارندنینأآرامش و طمداران    که دین  اند  هگفت

  . اند نقدرداازجریان هستی و 
به معناي  ي دینیها ه مفاهیم و آموز شناختی  روانحلیل   دین به ت   شناسی  روان،  اینبنابر
 1ولفو. دیوید ام. ردازدپ می دینی ضوعاتموشناسی و پیامدهاي  آسیب، نتببی، رشد، پیدایش
استفاده نظامدار از : )48، ص 1386 (ویدگ می دین شناسی روان معروف درمعرفی شناس روان
 و شـها نگر، تجـارب ، ي دینـی  سـنتها  در زمینـه محتـواي       شـناختی   روان و روشـهاي     هـا   هنظری

در تعریف  (Paloutzian,1996,pp. 28-29)پالوتزیان  . از سوي افرادسنتهارفتارهاي مرتبط با آن 
 است که به مطالعه باورها و اعمال دینی از دیـدگاه       اي  ه دین گستر  شناسی  روان:گوید  آن می 
 هايفراینـد درك ، سـت کـه در اینجـا درك هـدف         معنا  بـدین ایـن   . ردازدپـ   می شناسی  روان
ستره در ایـن گـ   مـا . هندد میقرار  تأثیر است که رفتارهاو تجارب دینی را تحت شناسی  روان

                                                                                                              
١.  David M. Wulff 
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 بر رفتار و تجربه دینی را مد نظر مؤثرشخصی و اجتماعی ،  آثار چندگانه محیطی کوشیم  می
 هايفراینـد کـان آشـکار سـازي    ام هی بپردازیم کـ شهایقرار دهیم و به ترسیم نظریات و پژوه    

  . نندک میا فراهم  رداري دین میانجی در شناختی روان
تقادي و ارزشی و اخالقـی همچـون   هیمی همچون مفاهیم اع دین مفا  شناسی  رواندر  

ابتدا ایـن   ان درشناس روان. شود میبه نحو علمی توصیف حسد  ،  تواضع،  توبه،  ایمان و تقوي  
از لحـاظ ابعـاد    را رشـد آنهـا   سـیر تکـوین و  ، را تعریف کـرده و از طریـق جـداول         اوصاف

 خـاص  حاالت و رفتـار   برخی گاهی. کنند  بررسی می  گوناگون انگیزشی و بدنی و شناختی     
  . شود می بررسینیز زیارت ، حج، روزه، در حین مناسک و شعائر دینی مانند نماز افراد

 در پیـدایش    مـؤثر عوامـل    )1 : داراي پنج شاخه است     دین شناسی  روان ،به طور کلی  
 عوامل روانی اقبال به دین و پیـروي از     )2 ،ودش  می دین شروع    گذار  بنیانا  دین تاریخی که ب   

پیروي از عوامل   وعوامل پیروي ازدین به طور عام  : ودش  میخش تقسیم   دو ب  که خود بر   نآ
  و در روان آدمـی داري دیـن ثار آ )4 ،داري دین در کیفیت  مؤثرل   عوام )3،  یک دین خاص  

  .  از همنمییزآناو شاخصهاي ت دین  روان دیندار و روان بی)5
  
  تاریخچه

راي دو رویکـرد توصـیفی وتبیینـی     دا  و گـردد   برمـی ن دانش به اواخر قرن نـوزدهم        ای   هسابق
جوانب تربیت دینی ومعنـوي انـسان    ،در رویکرد اول که رویکردي درون دینی است    .است

بـه عنـوان یـک پدیـده       دین ،رویکردي بیرونی است   رویکرد دوم که   در ود و ش  میملحوظ  
بـراي  . شود میتنوع تفاسیر متفکران و اندیشمندان در این زمینه توجه       به   تبیین شده، تاریخی  
ت ئاندیشه نـش مبتنی بر  اعتقاد خود  2،اپیکوري مکتب    شاعر رومی و مفسر    1 لوکرتیوس مثال،

که ترس را نخستین مـادر   او. وردآیافته دین را در خوف و خشیت به جامه شعر جاودانه در          
 »نامـد   بخشی آدمیان از ترس از خدایان می      ییرها«و هدف اصلی خود را       خواند خدایان می 

ت تخریبگــر طبیعــت ســر  و تــرس از قــدریی خــدایان از دل تــصاویر رویــانــدک مــی تأکیــد
و یا ائو همروس معتقد بود که خدایان در اصل زنـان و      )60ص   ،1386 ،ولفو( اند  هبرآورد

پرسـتش   تکریم و پس از مرگ،   که به هنگام حیات    اند  همردان برجسته روزگار خویش بود    
                                                                                                              
١.  Lucretius 
٢.  epicureanism 
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فرافکنـی طبیعـت   نتیجـه   ت معتقد بـود خـدایان     زیس  که در قرن نوزدهم می     1فویر باخ  .ندشد
خـود عمـل    ابی بـه مـاوراء   یشناسی و دست   ناهشیار در خود   که به عنوان ابزار    اند  نآرمانی انسا 

  .)6 ص،1386وولف، ( نندک می
  

   شناسی روش
 ،یـرد گ میپژوهی قرار   و دین شناسی  روان دو دانش   زیرمجموعه  دین شناسی  روانازآنجا که   

ـ  روشهاي گوناگون اعم از روشهاي کیفـی وک دیدگاهها در این علم ور تنوع   فراخ به ه بـ   یم
 ییي دینـی بـا اسـتفاده از روشـها    هـا  هاهی مطالعه تجرب گ  یمدر روش ک  . ودش  میکار گرفته   

نامه خود نوشت و دیگر روشهاي تجربـی   زندگی، مصاحبه شخصی،  نامه  پرسشمانند توزیع   
پژوهشگر به رفتار . یردگ میصورت ، اند جش آماريو سنبندي  هرد، که قابل تجزیه و تحلیل   

 که باید به صورت علمی و بر حسب علـت   کند  میبه عنوان رفتاري قابل مشاهده نگاه        دینی
ي درونـی  فراینـد دیـن را    و بالـذات ابتدا ، دیدگاههاي کیفی ،در مقابل . و معلول تبیین شوند   

  . اش درك شود یی ساختار معنابراساسندارند که باید همدالنه و پ می
 و مکتـب  3انگلـیس و هـال    در2 دین به گـالتون    شناسی  روانر  د   یمپیشینه رویکرد ک  

، ي گذشـته  هـا   ههـ  د طـی در  . )67ــ 66 ص ،1386وولـف،   ( گـردد   برمـی ر امریکا    د 4کالرك
نی و اختاللهاي مزمن مغـزي و  ییاعمال آ،  آثار سر شت فردي دربارهلوژیک  تحقیقات فیزیو 

در ایانه از سلوك و مقایسه آن با رفتـار حیـوانی و همچنـین پـژوهش           گر نیز تفسیرهاي رفتار  
 و بـه صـورت آزمایـشی و نیـز مطالعـات تجربـی             آن جاد حالتهـاي عرفـانی و نظـایر       ای  زمینه  

ولـف  و. هاي اجتماعی گونـاگون انجـام شـده اسـت        نگرش همبستگی در باب ارتباط دینی و     
  .کند میگونه نقل  این 5از بورینگ این روشها درباره) 252، ص 1386(

دسـت دهنـد تـا بتـوان     ه بـ  میي عمـو ها هنظری،  اشتیاق دارند که در زمینه رفتار گرایان  تجربه«
ن هـدف در گـرو   ایـ  هدسـتیابی بـ  ، بـه نظـر آنـان   . آنها را در مورد تمام مردم به کـار گرفـت         

 هد تا تحت شرایطی بسیار ساده شده ود  میشان اجازه   ای  همحیطهاي آزمایشگاهی است که ب    
ایـن شـرایط و مـشاهده     منـد  با تغییـر نظـام    . سخت مهار گشته روابط متغیرها را بررسی کنند       

                                                                                                              
١.  Feuerbach 
٢.  Galton 
٣.  Hall 
٤.  Clark school 
٥.  Boring 
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ي مختلـف را در بـاب   ها هپژوهشگران فرضی ،  ات حاصل از آن بر روي رفتارآزمودنیها      تأثیر
  این کار قـوانینی باشـد کـه ویژگیهـاي    ییآنان امیدوارند نتیجه نها. سنجند علت و معلول می 

 .را معلوم گرداند» سالادي آدم بزرگذهن همگانی و ع«
، ییامریکـا ـ سنت انگلیـسی   :  دین وجود داردشناسی روانبه طو رکلی سه سنت در 

آن گـالتون  گـذار  بنیـان  کـه  امریکـایی  ـ  در سـنت انگلیـسی      .سنت آلمـانی    و سنت فرانسوي 
زمـون بـا بـه    آ و نامـه  پرسـش  دینـی از طریـق توزیـع       رهـاي  بـه توصـیف رفتا     ،انگلیسی است 

 1 و ادین استارباكاین سنت استنلی هالطرفداران دیگر از  . ودش  میرگیري آمار پرداخته    کا
هوم خدا میان اقوام بدوي با توجه به تحول      پیدایش مف  دربارهباك براي تحقیق     استار ؛هستند

 تأمـل ، نگـري  درون، اي نامـه  از روش گردآوري مواد و مطالب زنـدگی    ،  و تکامل شخصیت  
اسـتارباك  . بندي و تجزیـه و تحلیـل نمـود    تفاده کرد و آنها را طبقه اسنامه  پرسششخصی و   

اد آن را نخواهـد  گز همه ابعـ داشت که دین یک راز است و علم هر  همواره این احساس را     
 انشناســ  روان تــرین  مهــم  از 2ویلیــام جیمــز  .)13، صآذربایجــانی و موســوي  ( شــناخت

: (James, 2002) ویـد گ مـی  3ربه دینـی انواع تج  نامه بش  او درکتاب مهم.استپراگماتیسیم 
فقط در سـایه ثمربخـشی آن در زنـدگی    توان  می یک عقیده یا یک تجربه را       ییارزیابی نها 

 تجربـه دینـی     درباره جیمز که مجموعه سخنرانیهاي     ،انواع تجربه دینی  کتاب  . فرد انجام داد  
 و فن قرار گرفـت  مورد توجه اهل که   به سرعت به اثري تبدیل شد     ،  به رغم انتقادات   ،است

 توصـیه  5 بـه ویتگنـشتاین  4 معروف است که راسـل  .در همان سال شش بار تجدید چاپ شد       
 تـرین   بهترین و مـشخص   : ویدگ  می باره  این  در ئاوفلورن تئودور. ن کتاب را بخواند   ای   هکرد ک 

م نـا تردید کتاب معروف به    بی،  گراننفوذ به اعماق ضمیر دی     رمندانه در هنایی  نمونه این توان  
رتمـام جهـان بـه عنـوان     د اکنـون هـم    این کتاب . )658  ص ،وولف(  است انواع تجربه دینی  

  . شود می شناخته  منبع مربوط به این حوزهترین مهم
 دیـن  شناسـی  روانبخـش مـستقلی بـه    ،  امریکاشناسی  رواندر انجمن    در حال حاضر  

دانـشگاهی در  به عنوان یک کرسـی    شناسی دین     ن  همچنین روا  اختصاص داده شده است و    
  . ودش می ارائهبسیاري از دانشگاههاي معتبر دنیا 

                                                                                                              
١.  Starbuck 
٢.  William James 
٣.  The Varities of Religious Exprience  
٤.  Russell 
٥.  Wittgenstein 
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  مبانی فکري ویلیام جیمز
 تـرین  مهـم پراگماتیـسیم از    و فیلـسوف معـروف  گـرا  واقـع  تجربی و شناس  روان ویلیام جیمز 

التحـصیل   روارد در پزشکی فـارغ    ها  هدانشگا او از . است  این مکتب  امریکاییمروجان سنت   
سفه و پـس از  م دانشیاري در کالبدشناسی و فیزیولوژي و سپس استادي فل به مقا همانجا،  شد

 را بـه هـم   شناسـی  روان در آثارش گـرایش فلـسفه و     کهوي  .  رسید شناسی  روانآن استادي   
عـالوه بـر   .  در امریکا در هاروارد برپا کرد     را شناسی  روانخستین آزمایشگاه   ن ،آمیخته است 

از  ي تفکـر  ها  هنام جدیدي براي شیو   : 2پراگماتیسیمو   1شناسی  رواناصول  ،  انواع تجربه دینی  
   .استآثار دیگر جیمز 
و خود  ي دینی بودها هداراي دغدغ، بزرگ شده بود که در محیطی پروتستانی  جیمز

 آثار درباره 3چاپمن. وي از جهت عاطفی دلبستگی و گرایش خاصی به احوال دینی داشت          
و  کـه تمـام زنـدگی     ....شش دینـی بزرگـی هـست   ک تمام آثار او   ۀدر پس زمین  : ویدگ  میاو  

وولـف، ص   (سـاند ر مییرد و یک اثر بزرگ را در جهان به نتیجه گ میرا در اختیار  ذهن او 
: ویـد گ می خود دربارهآمیز عرفانی   نیز با حاالت احترامانواع تجربه دینیدر کتاب    او. )652

 .(James, 2002) روحانی وابسته استن التذاذات ای  ه به طور کامل بخمیره ذاتی من تقریباً

چیـز در گـرو    حقیقت بودن هر معتقد است که    اش   دیدگاه پراگماتیسمی  براساساو  
 کـه بـه وسـیله    کنـد  مـی  عمـل  بخش رضایتیک عقیده وقتی  و مطلوبیت آن در عمل است   

از نظر پراگماتیسیم تنها آزمون حقیقت محتمل این است کـه بایـد چیـزي      .د شود ییأتجربه ت 
چیزي که بهتر از همه با هر جزء زندگی جـور درآیـد و بـا       ،  را هدایت کند   شد که بهتر ما   با

او  .)61  ص،1370، جیمـز (  چیزي از آن تلفیق شود   بدون حذف ،  مجموعه مقتضیات تجربه  
 بهتـر اسـت بـه آن بپـردازیم و اگـر      واقعاًاي هست که  اگر زندگی« :ویدگ  می دیگر در جاي 

 واقعـاً «آنگـاه  کنـد،   مین ما را در پرداختن به آن زندگی کمک نظري هست که اعتقاد به آ  
ن نظر به آدر واقع اعتقاد به  مگر اینکه، که به آن نظر اعتقاد آوریمبود خواهد » براي ما بهتر 

: ویـد گ مـی  او. (James, 1890, p.128) تر مـا برخـورد نمایـد    طور ضمنی با منافع حیاتی بزرگ
انـد کـه مـا را در ایجـاد رابطـه            حقیقـی  ییورات تا آنجا  حقیقت چیزي نیست جز اینکه تص     «

                                                                                                              
١.  The Principles of Psychology 
٢.  Pragmatism 
٣.  Chapman 
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را کامیابانه از قسمتی   که ماهر نظري. مان یاري رساند    تجربه يشهابخش با دیگر بخ    رضایت
ایجـاد تـضمین   ، بخش به هم ربط دهد  رضایتاي همان یاري رساند چیزها را به گون  از تجربه 

ازه حقیقـی  انـد   نبـه همـا  ،  به عمل آوردییجو ساده کند ودر نیروي کار صرفه امور را،  کند
  .)40 ص، 1372 ،جیمز (»یقی است ابزاروار حقاي هاست و به گون

، آرامـش ذهــن و روان ، حالتهـاي لـذت    یـک عقیـده را  بخـش  رضـایت ار جیمـز آثـ  
وخواستار حفظ همه چیز اسـت      اندد  میبرخورد سازنده با زندگی و صفات سالم شخصیت         

 و تــرین ههـم حـواس و هـم بــه حـساب آوردن متواضـعان     ، طــقهـم خواسـتار پیـروي از من    و
اگـر نتـایج عملـی داشـته باشـد بـه       ، او تجارب عرفانی و رازوارانـه را      .  تجارب ترین  یشخص

از تعـصب  ،  اسـت منـد  عالقـه وید پراگماتیسیم گرچه به واقعیتهـا    گ  میوي  . آورد حساب می 
 که اگر ثابت شود«  ...ه دور است   معمولی بدان دچار است ب     ییگرا  که تجربه  اي  هگرایان ماده

 هیعنی بـ  آنها براي پراگماتیسیم حقیقی، اند شداراي ارز ،  نظرات خداشناسی در زندگی فرد    
  ).73  ص،1372جیمز، (. »ازه ارزششان خوب هستنداند 

ز فیلـسوفان دیـن   بـسیاري ا  ویـد گ مینیز نگاهی تجربی دارد و   جیمز در تعریف دین     
 نتوانـستند جـوهر و ذات   هیچ یـک  اما ، نمایندارائهدي براي دین تعاریف زیا اند هکردتالش  

ویـد  گ مـی  او .انـد  هي دین تعیین نمایند و حداکثر ویژگیهاي دین را بیـان کـرد   اواحدي را بر  
سـت   ا می ناپس ،نشان داد  اي آن را   ویژگیه توان  میبلکه تنها   ،  توان به جوهر دین رسید     نمی
یا گوهر واحد داللت ندارد بلکـه   یک اصل و ژه دین بروا.  از این ویژگیهااي  هي مجموع ارب
، احساسات: عبارت است از دین. (James, 2002, p.26) از چیزها اي هست براي مجموع ا مینا

 که خودشان اي هبه گون، افتد شان اتفاق می ییاعمال و تجارب شخصی انسانها که در عالم تنها
 گوهر دین را او. (James, 2002, p.52) یابند می، ودش میر الوهی تلقی ام  هرا در ارتباط با آنچ

وید گ می حیات دینی که بارها از آن سخن دربارهو  اندد میاحساسات و سلوك عملی ادیان 
 و غیـر  ییست که شخص را استثنا  ا معتقد است که حیات دینی به طور گسترده به دنبال آن          

   .عادي بسازد
ه طـور کلـی در   بـ وید گ میهد د می ارائه از حیات دینی  کهبندي  جمعجیمز در یک    

  نهفتـه باورهـا ایـن  ،  مـا   حیات دینی بر حـسب دریافـت       یهاي ممکن ویژگ  ة شیو ترین  هدگستر
  ):54، ص 1378آذربایجانی،  (است

 اسـت کـه ارزش و معنـاي خـود را از آن          تـر   يبخشی از عالم معنو   ،  دنیاي دیدنی . 1
   .کند میدریافت 
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   .غایت حقیقی ماست، ترماهنگی با آن عالم برط قرین با هوصال یا ارتبا. 2
 است کـه در آن  فرایندي ـخدا یا نظم کائنات ـ دعا یا اتصال با روح عالم خلقت   .3

 یـا جـسمانی   شـناختی  روانار  معنوي داراي آث تهايود و قدر  ش  میانجام   )با ثمر ( ي کار واقعاً
  . یابد ریان میدر ما ج

 بـه شـکل زنـدگی     همچـون موهبـت الهـی      ،یابـد   مـی دي   زندگی مزه و طعم جدی     .4
   .ودش مینه یا بهجت دلیرانه ظاهر عراسرشار از نشاط شا

، اش در ارتبـاط بـا دیگـران    ود که نتیجـه  ش  میامنیت خاطر و آرامش باطنی ایجاد        .5
   .دریغ است احسان و عواطف بی اظهار

  
  از دیدگاه ویلیام جیمزتجربه دینی 

و  جـست  ه دیـن را در حـریم تجربـه دینـی درونـی مـی           جوهر جیمز که اشاره شد     طور    همان
ایـن موضـوع نیـز نگـاه     او در . انـست د مـی  بخش دین را در ارتباط شخصی با خدا     ترین  مهم

و به جاي بررسی دالیل وجود تجربه دینـی بـه آثـار        است  پراگماتیستی خود را حفظ کرده      
ن نیـز معتقـد بـود بایـد از     طور که در مقام دفاع از دی        همان .آن در زندگی مردم توجه دارد     

طریق تجربه و آثار و ثمرات عملی از دین دفاع کرد نه از طریق بررسی منطقی دالیل اثبات   
 اش بنـا بـه گفتـه   که  به دین شخصی توجه داشت      منحصراًاو  بر این اساس    . دین و اصول آن   

تیـار و بـر   اخ بـی ، رویـدادي نـامعمول  ، تجربه ازلی و یگانه پیوند مستقیم با وجود الهی اسـت      
حسب انتظار خالف عرف و سنت که شخص را به جانب اعمـال فـردي نـه گروهـی سـوق        

 متـر فایـده دارد   ک»کهنه اکثریـت « و »نهادینه«ن دی  مطمئن بود بررسی نوع دیگرا ام.هدد  می
اعمالی ظاهري تعصب و سیطره گروهی آلوده گشته و به ح نظر او دین نهادینه که به روبه  ...

نظـامی از  ، یـرد گ مـی  کودکانـه صـورت   یی به منظور تـشفی خـاطر خـدا   ه است و تقلیل یا فت  
، وولـف ( شـود  میآور منتقل و حفظ  ي ثانوي است که از طریق تقلید و عادت مالل ها  هآمیز

  . )659 ، ص1386
وشـم توجـه شـما را بـه      ک  مـی در این فـصل     : ویدگ  می انواع تجربه دینی  در کتاب   او  

 شـناختی  روان کـنم و از لحـاظ   توان دید جلـب  یکه آن را نم اعتقاد به چیزي دربارهنگرش  
مـان   هیجانها و احوال دینی مربوط به آگـاهی ، اعمال، اخالقیات، شهااحوال روانی مانند نگر   

او در   ... . که معتقدیم همراه ما به طور واقعی یا ذهنی وجود دارند     ییچیزها. نمکرا بررسی   
 کـه افـراد گـزارش    کنـد  مـی  و تجـاربی را بیـان   هـا  نمونـه ، ضمن بررسی ایـن احـوال روانـی    
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، م با نـشاط و بهجـت  أاحساس حضور تو،   مانند احساس حضور یک وجود خاص      ،اند  هکرد
 ییاحساس حضور و دیدن به وسیله مرد نابینا   ،  ا روحانی یک شخص   یاحساس حضور روح    

سـتگاه  یـرد گویـا در د  گ مـی نتیجـه   همچنـین، او  .که خطاي باصره در مورد وي معنـا نـدارد        
 کنـد  می را درك تهاواقعی یاب وجود دارد که حقایق و فکري و روانی ما یک حس حقیقت  

توضـیح ایـن    در جیمـز  .دارتر است و دامنهتر  و کار آن خیلی از حواس معمولی دیگر عمیق        
  : (James, 2002, pp.394-395) ویدگ میتجربه از ارتباط عاطفی خود با خدا این گونه 

 لـذت  تهـا مـن ازایـن مالقا  ،  ام  هام با خداوند ارتباط نزدیک پیدا کرد       دهمن بارها احساس کر   
فقـط بـراي مـن حاصـل     ،  بدون اینکه آنها را انتظار داشـته و یـا طلـب کـرده باشـم          برم و  می
 چند فکري در سر نداشته و از آنچه در زندگی معمولی به آنهـا بـستگی     اي  هلحظ،  دندش  می

در جلوي مـن دامنـه وسـیعی    ، قله کوهی قرار داشتم سر دم؛ ازجمله وقتی برش  میدارد جدا   
یافـت منتهـی     کشیده شده بود که آن هم به اقیانوسی که تـا افـق ادامـه مـی          ها  ه و در  ها  هاز تپ 
ردم و کـ  مـی ردم این بود که خـود را فرامـوش    ک  میآنچه در این مواقع احساس        ... .دش  می

دگی را براي من با یک معناي عمیق د که زنش مییک اشراق همراه با انکشافی در من پیدا       
در اینجاست که من حق دارم بگویم فیض ارتباط مخصوص بـا خداونـد          . ادد  میمهم جلوه   
در هر صورت نبودن خدا براي مـن یـک اخـتالل و در هـم ریختگـی اسـت و        . ام را دریافته 

  .معناست بدون او زندگی براي من بی
تجربه دینـی  :  به درستی گفتتوان می،  وید به نظر من   گ  میدر بخش دیگر کتاب     او  

 ،1386وولـف،  (اش در احوال عرفانی آگـاهی اسـت     و کانون اصلیاي هریش، شخصی،  بشر
اگر از من بپرسند وجود خدا چگونه : معتقد است خداوند بر انسان تأثیر دربارهاو . )294 ص

بـه سـادگی جـواب    ، ممکن است در حـوادث و رویـدادهاي بـشري تغییـري را سـبب شـود       
ا لبریـز  ر مـی قلب آد،  وقتی عالم ماوراء حسبخصوصهم با اتصال بشر در موقع دعا و        د  می
 این است که اصلی روحـانی کـه بـه یـک     کند  میر این موقع احساس     د  میآنچه آد . کند  می

بخش  در مرکز نیروي شخصی او اثري زندگی  ،  معنا از اوست و در عین حال از او جداست         
 که بـا هـیچ چیزقابـل مقایـسه نیـست          به طوري  ؛بخشد او می  به   جدیديذارد و زندگی    گ  می

(James, 2002, pp.394-395).  
  

    از دید گاه ویلیام جیمزتنوع ادیان و گوهر دین
 را اي هگوهر یگان، ناسدش می به رسمیت  راییگرا جیمز در عین حال که تنوع ادیان و کثرت 
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  نـوعی ، در اندیشه دینی وجود دارد کهاي هدر زیر تنوع گسترد   یرد و گ  میبراي دین در نظر     
 یی را شناساداري دینند گوهر توان مین عناصر بهتر ای هیگانگی در احساسات و رفتار هست ک

شاید اینها شاخ و برگ سودمند ،  جنبه ثانوي دارند صرفاًها هنمادها وسایر آموز، عقاید. کنند
نوید بخش ، اطفی این زندگیخصلت ع. اما براي استمرار حیات دینی ضروري نیستند، هستند

  :(James, 2002, pp.387-389) ویدگ میدر توصیف این احساس او . و فراگیر است
احساسات و عواطف شخـصی و آنچـه بـه آن تعلـق     ، نم ازتمام تجارب دینی  ک  میمن سعی   

دیـان آن را  دارد یک چیز بیرون آورم که هسته مرکـزي همـه ادیـان بـوده و روح مقـدس ا      
یا بیندازید خواهید دیـد کـه عقایـد و    ر نگاه اجمالی به ادیان متفاوت دن      اگ. شدقبول داشته با  

وقتـی  . اما احساسات و سلوك عملی ادیان باهم فـرق ندارنـد  ، دنا افکار چقدر باهم مختلف   
بینیـد   مـی  ...  وییخواه مسیحی باشد یـا بـودا  ،  یدنک  میزندگانی بزرگان دینی دنیا را مطالعه       

 و افکـار مختلـف کـه ادیـان را      هـا   هفرضـی ،  بنـابراین  ؛زدیک است نهم   زندگی آنها به     عمالً
، دست آوریده خواهید گوهر دین را ب  اگر می . ت هستند در درجه دوم اهمی   ،  نندک  میایجاد  

آنچه بین دل و  .دارترین عوامل دینی هستند به احساسات و سلوك آنان نگاه کنید که ریشه     
 عنصر زندگی روحـی ماسـت و افکـار و     ترین  یاساس،   وجود دارد  )دو عنصر اساسی  (رفتار  
شاید روزي برسد که در تمـام  . گیرد  دینی از آنجا سرچشمه می     و آثار و نهادهاي    ها  هاندیش

تـوان آنهـا را    گاه نمی اما هیچ،  گرایدییگرا ه هماهنگی و هم شکلباین روبناها   ،  ادیان دنیا 
   .ي دین قلمداد کردها هپای

اند که در این احوال د می دینی را کیفیت و حالتی ها  جیمز پس از آنکه گوهر تجربه   
اما   ....  ابعاد دین استترین ي استدعا و نیایش با خداوند گوهر      د است  معتق ،ودش  میحاصل  

نیـایش اسـت و اگـر ایـن واژه را بـه یـک        فقط بخشی از نماز و دعاي مشتمل بر درخواست 
 یمتـوان  مـی ،  الـوهی تهاي با قدرارتباط یا گفتگو یعنی هر نوع ،  بگیریمتر در نظر     معناي وسیع 

ن معناي ای  ه نماز و نیایش ب  .یگر بر آن دست نخواهد یافت     د  میمشاهده کنیم که نقدهاي عل    
 ایش همانـا دیـن واقعـی اسـت    نیـ   ... . بخش دیـن اسـت   ترین  ي و گوهر  ترین  یروحان،  وسیع

(James, 2002, p.358 &359).  
  

   ام جیمزویلیسی شنا روش
در شناسنامه علمی ویلیام جیمز بر چسب پراگماتیست حک شده است و از این جهت او در 

 در حـد میانـه   اي  هویـد بـه گونـ     گ  مـی امـا چنـان کـه خـود         . گرایان قـرار دارد    تجربهپارادایم  
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، 1387، آذربایجـانی  :ك.ر( انـدیش قـرار دارد    سـخت ییگرا اندیش و تجربه  نرم ییگرا عقل
گـاهی از روش    او.یابد و توجه نظري او به مسائل گاهی بر جنبه تجربی آن غلبه می     )29ص

از ، تحقیقـات نظـري   کـارگیري بـه    و درردبـ  میخود به داوري معنوي در برابر وجودي نام       
 ،کنـد  مـی  و اسناد فردي اسـتفاده  اي همطالعه مقایس،  اي  همطالعه زنجیر ،  پژوهی مرور يها  هشیو

در  ی و آزمایشگاهی توجـه ویـژه دارد و  اش به مطالعات تجرب شناسی انروي شهااما در پژوه  
 اي آزمایشگري و مقایـسه ، نگري  از احوال دینی نیز از روشهاي درون       شناسی  روانتحلیلهاي  

  . دکرسیس أدر امریکا ت1876 را در سال شناسی روانوي اولین آزمایشگاه . کند میاستفاده 
  

  گاه ویلیام جیمزشناسی دین از دید رواننقد کتاب 
 از معرفـی ایـن   پـس ، آذربایجانی،  از دیدگاه ویلیام جیمز دینشناسی روان کتا ب  در مقدمه 

، امریکـایی انگلیسی و ، آن در سه سنت آلمانی  رویکردهاي   وتاریخچه  ،  علم وتبیین اهمیت  
   .او پرداخته است نامه و آثار ویلیام جیمز و مبانی فکري زندگی به بررسی آراء و

اسـت کـه در آن    داري دیـن چیـستی دیـن و     ،  روش شناسـی  درباره  کتاب   اولفصل  
،  آندربــارهدیــدگاه ویلیــام جیمــز ، ناپــذیري دیــن تعریــف، شناســی دیــن نویــسنده بــه واژه

 داري  دیـن  منـشأ فصل دوم دربـاره خاسـتگاه دیـن و          .  است  پرداخته ویژگیهاي رهبران دینی  
گاههاي دفصل سـوم نویـسنده بـه بررسـی دیـ     در . ان است شناس  روان شناسان و  منظر جامعه از

ایمـان در اندیـشه    : از اسـت  عبـارت  کـه  ردازدپـ   مـی عات آن   مان و موضـو   ای دربارهمختلف  
 دربـاره بـاره ؛ فـصل چهـارم     ایمان در الهیات مسیحی و دیدگاه ویلیام جیمز در این    ،  اسالمی

قی دیندار مباحث معنوي و اخال ،  آثار روانی .  است  تجربه دینی و انواع آن     ییچیستی و چرا  
 ضمن طرح مباحث به تحلیل و نقادي آراء ویلیام آذربایجانی. هدد می تشکیل  فصل پنجم را  

 ع فرعـی درس نبـ بـه عنـوان م    صـفحه  328دانـشگاهی در     ایـن کتـاب   . جیمز پرداختـه اسـت    
درمقطع فـوق لیـسانس و دکتـري معرفـی شـده       به طور کلی دین پژوهی و  دین شناسی  روان
  . نقد این اثر دانشگاهی خواهیم پرداختو به بررسی  ل دراین مجا؛است

معتقـد اسـت    جیمـز  . وجـود دارد  رهبران دینیدرباره ویلیام جیمز ییگو تناقض )الف
بیمـاري   ان و رهبران اصلی و فرعی داراي نوعی افـسردگی و      گذار  بنیانرهبران دینی اعم از     

  : (James, 2002, p.11 &12) ویدگ می باره  ایندراو . اند هعصبی بود
 بـه دنبـال ایـن اسـت کـه      حیات دینی صرفاً ،  هیچ تردیدي نیست که به عنوان یک حقیقت         

در اینجـا نـه فقـط در مـورد رفتـار دینـی         .  و غیـر عـادي بـسازد       ییانسان را موجودي اسـتثنا    
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بلکـه در  ، نـیم ک مـی  از آداب متداول جامعه پیروي      ویم که معموالً  گ  میمتعارف شما سخن    
دیـن شـخص از طریـق    . سلمانان و مسیحیان نیـز بـه طـور کلـی چنـین اسـت      م،  ییبودا مورد

 در ذهـن  تهـا و بـا عاد  ودشـ  مـی منتقـل    به وسـیله سـنت بـه دیگـران      ،ودش  میدیگران ساخته   
امـا  ، میین زندگی دست دوم سخن بگـو   ای   درباره مفید است که     احتماالً. ودش  مینگهداري  

ن ایـ   هه باشیم که الگوي اصلی بـراي همـ   داشت اي  هباید جستجوي بیشتري براي تجارب ریش     
یم در تـوان   مـی  این تجارب را صـرفاً    . استاحساسات اظهار شده و اعمال تقلیدي       ،  مجموعه

ه عنـوان  بـ بلکـه بیـشتر   ، رنگـی نیـست   یک عادت کم   براي آنان صرفاً   که دین  افرادي بیابیم 
اري از نوابـغ   و ماننـد بـسی  انـد  هچنین اشخاصی در خط مـشی خـود نابغـ         ؛هیجانی قوي است  

ــرات جدیــدي آورد    ــه ثم ــر ک ــد هدیگ ــأثیر ،ان ــان در صــفحات   یی بــسزات ــادبود آن  در ی
حتی شاید اند،  هاغلب نشانگان نااستواري عصبی داشت   ،  این نوابغ دینی   .است شان نامه زندگی

بـدون  . اند هرهبران دینی در معرض ابتالئات روانی نابهنجار بود   ،  بیش از دیگر اصناف نوابغ    
عـالی رتبـه    بنده نـازك طبعـی هیجـانی    (اند ههمه آنان سرخوش از قریحه هیجانی بود استثنا  
 و در طـول بخـشی از   انـد  هاغلب آنان بـه حیـات بـاطنی و ناسـازگار هـدایت کـرد       . )اند  هبود

مـستعد اشـتغاالت   ، حـد و انـدازه   آنان بـی . اند  ه داشت )نوعی افسردگی (شان مالیخولیا    زندگی
، نوندشـ  مـی  ییصـداها ، یـرد گ مـی ي فـراوان آنـان را فـرو      هـا   هخلس،  ذهنی و عقاید پایدارند   

گون  تحـت عنـوان بیمـار    غریب که معمـوالً ینند و با همه انواع احوال عجیب و     ب  میمناظري  
  .جعیت و نفوذ معنوي بدیشان عطا کند تا مرکند مینان کمک شان به آ گیدر زند

ی ازعـدم تعـادل روحـی     عینـ اي ه نمونـ  ، ویلیـام جیمـز بـه       دین شناسی  رواندر کتاب   
  :)75آذربایجانی، ص :به نقل از (کند میچنین بیان  رهبران دینی

 اما از نظر وضـعیت  ،مذهب کواکرها داراي قدرتی برتر بوده است گذار بنیانجورج فاکس  
خـدا در    .... تـرین صـورت توقـف کارکردهـاي روانـی بـوده            جامعه ستیز یا عمیـق    ،  عصبی
 فریاد بزن و ناله سر ده کـه شـهر لیچفیلـد را خـون گرفتـه و       ندک  می  به فاکس الهام   اي  هواقع

  . کند میفاکس چنین 
  : )75آذربایجانی، ص (کند  اشاره مینکات به این گیري خود   درنتیجهجیمز

 ن آنـا داري دین افراد مورد توجه قرار گیرند که     ترین  هباید برجست ،  در مطالعه دین  . 1
   .مول رهبران دینی هستند به طور مع؛ آناندست اول و شخصی است

  .اند و اوصاف عمومی نوابغ را دارا هستند رهبران دینی از نوابغ. 2
، در معرض ابتالئات عصبی نابهنجار، استوار نا، اغلب رهبران دینی از جهت روانی. 3

یعنی هستند؛   ...دیدن مناظر غیر عادي و   ،  شنیدن صداهاي عجیب  ها،    هخلس،  داراي مالیخولیا 
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 .اند اران روانیآنان بیم
 کتاب در توصیف تجربه درونـی از قـول جیمـز            122در ص  )آذربایجانی(لف  ؤاما م 

  : ویدگ میچنین 
  : همد میطور قرار   من فرضیه خود را این،بنابراین

  ...هشیار است که دنباله زندگی هشیار ماسـت  ضمیر نیمه، درون ما، چه می خواهد باشد    هر
م ییوگـ  مـی مـا    ...هشیار ماست هشیار است که دنباله زندگی     م فیضان ضمیر نیمه   ییوگ  میما  

 که تحـت  کند میهشیار بر ابعاد ظاهري ما در آدمی چنین حسی را ایجاد           فیضان ضمیر نیمه  
یـد ایـن   آ مـی ي دینی به نظر ها هچند در تجرب  هر است،تسلط و انقیاد قدرتی خارج از خود        

، گونـه مـوارد   بـر فرضـیه مـا در ایـن     بنـا  کـه  ییامـا از آنجـا  ، قدرت از عـالم بـاالتري اسـت     
بنابراین احساس ارتباط با یک قـدرت  کند،  میگاه ما عمل آاستعدادهاي عالی ضمیر ناخود  

هر گاه محدوده وجـودي خـود     ...بلکه واقعیت به تمام معناست ر محض نیست    تصو،  باالتر
 دیگـري از هـستی   این جهان محسوس و عقالنی کـه بعـد   ن به ماوراءآدنباله ، را دنبال کنیم  

ماوراء طبیعـت و غیـر   ، قلمرو عرفانی: خواهید بگذارید چه می  نام آن را هر   ؛سدر  میماست  
   .آنها

جیمز پس از آنکه کیفیت وحی و الهـام    ، آذربایجانی اشاره دارد که      122در صفحه   
 و برخی قدیسان و عرفاي )ص(حضرت محمد  السالم و مانند مسیح علیه، الهی را بر پیامبران   

 بندي جمعن ای ه ب،کند میلوتر و فیلون اسکندرانی گزارش      ،  آگوستین،  مانند پولس ،  مسیحی
 کـه بتواننـد ایـن    انـد  ه روانی بودـان ادیان داراي نوعی ساختمان بدنی  گذار بنیانسد که ر می

وان روحـی پیـامبران در   در اینجـا جیمـز بـر قـدرت و تـ      .الهامات و اشراقات را تحمل کننـد     
انـواع  در کتـاب  او .  گفته بـود مغـایرت دارد       با آنچه قبالً   این کند و  کید می أپذیرش وحی ت  

ي هـا  هنامـ  براي کـاري کـه داریـد بـه آثـار پارسـایانه و خـود زنـدگی             : ویدگ  می تجربه دینی 
کسانی کـه از لحـاظ حیـات دینـی در     . ندا  خود آگاه   و کامالً   که دقیقاً  کنیداشخاصی توجه   

ي خـود  ها ه و انگیزها هتوانند از اندیش   اند که می   کسانی اترین اشخاص و توان   ترین  زمره کامل 
  .)661 ص ،وولف(  گزارشی روشن به دست دهند

  ویــدگ مـی   چنــینداري دیـن  ثمــرات دربـاره ایـن در حــالی اسـت کــه ویلیـام جیمــز    
(James, 2002, p. 203) :است که تاریخ به خـود  ییبهترین چیزها، بهترین ثمرات تجربه دینی 

 و شـجاعت کـه در   ییشـکیبا ، توکل، فداکاري، باالترین پروازهاي مهرورزي   ...دیده است 
یمز در وصف قدیسان چنـین     ج .براي آرمانهاي دینی است   ،  ت دامنه گسترده است   یبال انسان 
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 و شـجاعت کـه بالهـاي طبیعـت     صـبر ، اعتمـاد ، ایثـار ، حسانا  پروازهاي ترین  بلند« :ویدگ  می
 ,James) » به منظور آرمانهاي دینی صورت گرفتـه اسـت  دان هآدمی را در هواي آنها گسترد

2002, p. 270).  
بـه  ، ي فرودین نفسانی و تسلیم مطلـق بـه قـدرتی برتـر      ها  هقدیس با انکار همه خواست    

یابـد کـه از راه دیگـر بـه دسـت       و حدي از تفوق انـسانی دسـت مـی         اي از انرژي     مرکز تازه 
وشد و بـه اختیـار   پ میسوده چشم آکان زندگی در نظام کردار زاهدانه قدیس از ام   . آید نمی

  بـا کـژي و کاسـتی   یییاؤبه ر و با بهترین قواي روحی یردگ می در پیش »کاري عظیم«خود  
فرسـا را    طاقتزندگی حقیقتاً،   است که زندگی قهرمانانه    ییاین یگانه جا  . خیزد جهان بر می  

و وجـودي همـراه بـا مـنش     اي که به گفته جیمز بـراي ایجـاد احـساس      زندگی. دید توان می
ویـد قدیـسان بـزرگ    گ میدر جاي دیگر او . )675 ص   ،وولف( قدرت الزم است   انسجام و 

صـفاتی  ، انـد  بخشند و منبع انرژي خالق و دگرگون کننده نظام دنیوي که تخیل ما را غنا می    
مجمـوع   اي کلـی و در  دین به شیوه. ارند که براي سعادت جهان الزم استد میبه ما عرضه   

  .(James, 2002, p. 299) کند میقام شامخ خود را حفظ م
ان دین نه تجربـه  گذار بنیانتجربه دینی  بسیاري از فیلسوفان دین معتقدند که در واقع   

  بلکـه تجربـه وحیـانی   ، تفسیري یـا تجربـه شـبه حـسی       اي  هبی یا تجر  ن عرفا اي  همینوي یا تجرب  
 و کنـد  مـی ر قبلی به فاعل تجربه خطور بدون انتظا ناگهانی و  به طور   تجارب گونه این. است

  :  ازت است اصلی این تجارب عباریهايویژگ. دینی بودن آنها به لحاظ محتوایشان است
  . ناگهانی و کوتاه مدت بودن. 1
  . دستیابی به معرفت جدید ازغیر طریق استدالل و تفکر.2
ش معرفـت  در پیـدای )عل تجربـه دست کم به نظر فا   (  دخالت داشتن عامل بیرونی      .3
  . جدید

  .  آنحقانیتان راسخ فاعل تجربه به  ایم.4
 )دسـت کـم بـه ادعـاي فاعـل تجربـه          ( بـصیرت حاصـل شـده         بودن غیر قابل بیان  . 5

  .)1381محمدرضایی و دیگران، 
بـه معنـی    ) ایمان راسخ فاعل تجربه به حقانیت آن      ( ویژگی چهارم تجربه وحیانی    در

 آنچـه  .ن داراي حقانیـت و صـحت قطعـی اسـت    آن است که محتوي تجربه از نظر فاعـل آ        
پیـامبر هـیچ شـک و      به تعبیر قـرآن الریـب فیـه اسـت و        کند  میپیامبر هنگام وحی دریافت     
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 و برخی از اند تجارب عرفانی فاقد این ویژگی که   این در حالی است      .تردیدي در آن ندارد   
سـراب و سـاخته   ، نند ممکن اسـت خطـا  ک مییابند و مشاهده  عارفان تصریح دارند آنچه می   

 متخیلـه خـویش   ۀ وجود دارد که عارف تصویري را که ساخت  این امکان کامالً  . متخیله باشد 
مشاهده کند و گمان کند که ، درون وجودش نقش بسته است در همان ظرف مثال متصل و 

محتـوي  اطمینان خاطر پیامبران از ایمان و. د یک واقعیت عینی و خارجی است    در حال شهو  
گونـه تناقـضی در مراتـب سـخنان آنهـا در پیامهـاي وحیـانی          است که هیچاي  هازاند  هوحی ب 

ــشاهده ن ــیم ــ م ــا ش ــه انبی ــاریخ د ود و هم ــتاي تدر ت ــأر راس ــتیی ــار و د و تقوی  کــردار گفت
   .پیامبرقبلی مبشر پیامبر بعدي بوده است هر و اند ههمدیگرعمل کرد
ي تـاریخ  ها نمونهبران بهترین  که پیام، رهبران دینی  پذیرفتتوان    چگونه می  ،بنابراین
گـر   از تجربـه   اوصاف عالی کـه ویلیـام جیمـزقبالً        با این  اند،  ي عالیه دینی  ها  هدر کسب تجرب  

) 158، ص 1386(جالـب اینجاسـت کـه وولـف     . بیمار روانی تلقی شوند،  سخن گفت  دینی
عقـب  : ویـد گ  مـی  مذهبی چنـین     هاي گرایش با 1صرع د مانن در مورد ارتباط برخی از بیماریها     

، کنـد   مـی ي مـذهبی بـودن فـراهم        قعیت را برا   مو 2ماندگی ذهنی مانند گواتر اگزوفتاالمیک    
ي صـرع  هـا  شد که از جملـه نـشانه    بر عکس از قدیم تصور می .ن باشد آ ریشه   واقعاًنکه  آ  بی

بـاره بـالینی و     تا همین اواخر بیشتر شواهد در ایـن  و ورزي است  یکی هم نوع خاصی از دین     
  . بودکلی 

ویـد از  گ مـی کنـد و   بیماري رهبران دینـی را نقـد مـی   ) 161ـ160  ص ،1386(ولف  و
آنجا که صرع با اخطار یا هشدار آنی همراه است و به صورت تشنجهاي شـدید و از دسـت      

 زیـرا معمـوالً   ،از قدیم به نام بیمـاري مقـدس مـشهور بـوده اسـت             رفتن آگاهی همراه است     
 ارتباط صرع بـا مـذهبی   3هلپاكاما به نظر . است ي صرعی با توهمات مذهبی همراه ها  هحمل

ن را ازانـوع  وان آتـ  مـی بـه آسـانی    و کارانه است لوحانه و ریا  هورزي ساد  بودن بیشتر در دین   
که از نخستین کسانی بود کـه پژوهـشی         4لکف همچنین به نظر  .  تشخیص داد  ییاصیل پارسا 

                                                                                                              
اي  شود ضـمیر آگـاه در معـرض آشـوبهاي دوره     اختاللی در دستگاه عصبی مرکزي است و سبب می .  1

  .قرار گیرد
2  .exophthalamic goiter یا همان بیماري گریوز(graves’disease)  : نوعی اختالل در دستگاه تنظیم

  .فعالی غده تیروئید است و غالباً همراه با اختالل روانی جدي است بدن که ناشی از بیش
٣.  Hellpach 
٤.  Felice 
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دریافـت  ، غیر عادي دارد یا نهداري اشخاص مصروع شکل      یا دین آرا طراحی کرد تا بداند      
گیـري   هـت ج  تـن داراي 23 مرد و زن مصروع که خود درمانشان کرد فقط هزارکه از میان    

 کنـد  می خود مشاهده حالی را در بیماران  همان ظاهرسازیها و بی    فلک گرچه. هبی هستند مذ
ین بیماران  در بییوید که نفس پارسا   گ  می ،که محققان به بیماران مصروع نسبت داده بودند       

ی ورزي صفت حتمـ  یرد که دینگ میاو نتیجه . بیشتر نیست و اگر کمتر از افراد عادي نباشد  ا
  .و مشخص صرع نیست

ــاب) 1377(آذربایجــانی  )ب ــام جیمــز در خــصوص  در بخــشی از کت ــول ویلی  از ق
   : استورده وصال مستانه چنین آاحساس

امـا افـراد   ، مارندشـ  مـی  را نابهنجـار   است که علماي اخالق آن  اي  همرحله دیگر عرفان مرتب   
 هستند که خواهان این حالت عرفانی بوده و شعراي بزرگی آن را حـالتی از عـروج     يبسیار

خواهم از حالت نـشئه مـستی    در اینجا می. انندد میبه عالم باال و برتر از این دنیاي محسوس   
 الکلـی  نوشیدنیهاير  که داي هتردیدي نیست که جاذب. شراب و مورفین و اتر صحبت کنیم      

در حالت «.  در اثر تحریک احوال عرفانی است که در طبیعت بشر سرشته شده است هست،
جهـان  ، نـیم ک میچه داریم تفویض  هر، تسلیم هستیم، ذریمگ میخودي از خود  مستی و بی  

ا از پوسـته ظـاهري   ر مـی ووضـع روحـی آد   ایـن حـال  . کنـد  میبراي ما عظمتی نگفتنی پیدا   
بـراي یـک   . سـازد  بور داده به داخل و اندرون درخشان پرنور مغزحقایق آشنا مـی     ع تهاواقعی

تنهـا زمـانی شـعله عرفـان و درك     ، شده در این حالت براي بـسیاري از مـردم       لحظه هم که  
از آنجا کـه در نـشئه و   . لب بزنند، ن سم مهلکای هازد که بس حقیقت جان آنها را روشن می    

، ودشـ  مـی یـدا  پ  مـی در آد ي عرفانیها هبارق،  الکلینیهاينوشید خوردن  ازمستی ایجاد شده 
. ن را در نظرداشـته باشـیم  آ بهتـر اسـت همـه جهـات      ، آن داوري کنـیم    دربارهاگر بخواهیم   

بـر   چند سال پیش اثر اکسید ازت را من خـودم آزمـایش کـردم و   : ویدگ میجیمز در ادامه   
، نـامیم  فهم عقالنـی مـی   درك ونوعی ، ا که ما آن را درك و فهم معمولی م    ،  من مسلم شد  

نوعی درك و فهم مخصوص است که از آگاهی و فهمهاي بسیاري گویـا بـه وسـیله پـرده             
این آگاهی باطنی همیشه مترصد و منتظر مواقع مناسب بـراي ظهـور    . نازکی جدا شده است   

موعه واحدي جمحال است جهان کائنات را به شکل م. هندد میو بروز واقعی از خود نشان  
  .  باطنی کمک خواسته شودیهايمگر آنکه از این آگاه،  نظر آوردبه

 مغـایر آن چیـزي اسـت کـه     این سخن جیمز براي دستیابی به مقامات عرفانی کـامالً       
. کننـد  نفـس توصـیه مـی    ي تهذیب و تزکیـه ها هبیان سلوك عملی و برنام عرفاي مسلمان در 

از تجربه دینی رهبران دینـی و عرفـاي   ي زیادي ها نمونهالزم است در نقد این گفته جیمز به  
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بـه معرفـت شـهودي    گـردان   بزرگ اشاره شود که با پرهیز از مصرف هرگونـه داروي روان      
  . دندش میوعلم حضوري نائل 

مالصـدرا  ، راقاي شیخ اشـ  هه دیدگاه ب  میء عرفاي اسال  راآذربایجانی براي بیان آ    )ج
 220 ـ218 هاي  هـصفحیادي ازجمله   موارد ز  خواجه عبداله انصاري در    و و سید حیدر آملی   

قـرار   راء آنها را مالك توجـه بـه عرفـان اسـالمی    آ و پایه افکار و    کند  میتوجه   236ـ234 و
 ،کنـد  داري مـی دالدین عربی که به شیخ اکبر معروف است خـو   هد و از بیان آراء محی     د  می

ا دیگـران قابـل    ورطه باین اهمیت ابن عربی در، در صورتی که به گواه همه مورخان عرفان   
  . مقایسه نیست و الزم است به دیدگاههاي او توجه شود

 گفتـیم  طور که قـبالً  همان. خورد  به چشم نمیجامعیت مطالبدر اثر ویلیام جیمز   )ه
آثار ،  در این کتاب به سه موضوع خاستگاه دین. نوع مبحث است5 دین داراي شناسی روان
امـا از مباحـث دیگـر    ،  پرداختـه شـده اسـت   ريدا دیـن  در کیفیـت  مـؤثر و عوامل  داري  دین

از .  شده استغافل )دین و عوامل پیروي از یک دین خاص مقایسه روان دیندار و روان بی    (
به  براي مثال.  میزان پرداختن به سه موضوع دیگر در کتاب به یک اندازه نیست،یگرسوي د

 بـیش از انـدازه الزم   گـاهی    داري  دیـن دیـن وآثـار     اسـتگاه   رسی آراء مربوط به خ    مبحث بر 
اختصاص حجم زیادي از .  ناقص استداري دینا مباحث مربوط به کیفیت ام،   هپرداخته شد 

 مسلمان  اندیشمندانشناسان و برخی  و روانشناسان  طرح دیدگاههاي متنوع جامعه مطالب به 
خاسـتگاه دیـن وایمـان و      مقـوالتی ماننـد  دربـاره و مبـسوط   اي هبه صورت مقایـس    و مسیحی 

که محـور و   نه اثري ؛بسیار معقول است دین شناسی روان میعمودر یک اثر   .... ربه دینی تج
  .  استجیمزویلیام  آراء  اختصاصیضوع آن تفسیرمو

  
   گیري یجهتن

  مینشانه اعتبار و توجه به جایگاه عل، یک اثر  درستدر جامعه علمی توجه به نقد و بررسی
ثر باالتر از آن نیست که کسی پرواي نقد وتبیـین         شک تحقیري براي یک ا     بی. است اثر نآ

 بـه  سی دیـن شنا روانکتاب . و آن را شایسته اعتنا نداند باشد  خطاهاي احتمالی آن را نداشته      
 معرفـی و بررسـی    آنتـرین  مهـم انب قوتی است که عنوان یک کتاب دانشگاهی داراي جو     

 شـیواي فارسـی   بـه بیـان شـیرین و   گذار ویلیـام جیمـز    تأثیرشناس   روان آراء سابقه و دقیق   بی
خاستگاه دین داري،  دینچیستی دین و     اصلی موضوعات لف عالوه بر پرداختن به    ؤم. است
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به برخی مسائل دیگر از قبیل  داري،    دینتحلیل ایمان و تجربه دینی و آثار      ،  داري  دین منشأو  
نظریـه اراده   جایگاه ضمیر غیرهوشـیار و بررسـی        داري،    دین دربارهمختلف   بررسی نظریات 

 تــأثیربررسـی عرفــان از دیـدگاه جیمـز و    ، مـان و داوري جیمـز  ای  دربــارهمعطـوف بـه بـاور    
این مطالب که به طور منسجم و با نظـم و نـسق   . استگردان در دین پرداخته  ي روان داروها

در بیـان ونقـد آراء       یینقـصها  امـا . به منابع دست اول اسـت       مستند ،منطقی تنظیم شده است   
دین  روانی انسان دیندار و بیباره دلیل رویکرد انسان به دین خاص و تفاوت      ریمز د ویلیام ج 

 مسکرات در کسب  تأثیربیماري روانی و عصبی رهبران دینی و        مربوط به    و همچنین مسائل  
 عرفـان اسـالمی وجـود دارد    گذار بنیاناحوال عرفانی و عدم توجه چندان به آراء ابن عربی         

  . اهدک می نوجه از ارزش و اعتبار این اثر  به هیچان کاستیهای  هکه البت
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