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 مقدمه

اسرت. در   افتهی یفراوان تیاست که در دوران معاصر اهم یاز مسائل «یزندگ یمعنا» ۀمسئل

. شرد  یپاسخ داده مر  یاتیاله یها مسئله در چارچوب نظام نای بهاز عحر تجدد  شیاعحار پ

 سرچشرمۀ  اردا بود کره در  ن   یاتیاله یدر  ن اعحار، در واقع، نسبت انسان با ههان نسبت

. گرفرت  یمخلوقراتش تعلرق مر    ۀبه هم تشیبود، عنا ینامتناه رِیها بود و چون ا ارزش ۀهم

بره   ی دم ینهفته بود. زندگ یحکمت یدادینبود و در پسِ هر رو هودهیگزاف و ب یرنج چیه

بره   یشو ناوابسرتگ  شیارو  مانیبه مددِ ا توانست یو او م شد یمحدود نم یههان ماد نیا

در  نانهینگررشِ اوشرب   نیر تجربه کند. امرا، برا ا   گرید یرا در ههان یرستگار یویظواهر دن

حاصل  یکه در علومِ تجرب ییها شرفتی، با پسو کیاز دو سو مخالفت شد. از  دیاعحار هد

( از ههران  ینیافزارانگارانه )ماشر  یاود را به نگاه یهاها،  دهیبه پد انههوی تیشد، نگاه غا

و فقرط   سرت یروان ن یتیغرا  چیهر  یسرو  بره  انبرود کره ههر    نیا ینگاه نیداد. حاصل چن

برا چرراش تفکرر     گرر، ید یحاکمند. از سرو  ها دهید که بر رفتار پدی هستنعیطب های نوقان

 ،یمعرفرت انسران   یمرزهرا  نیری برر تع  دیر و تأک یشناسر  به معرفرت  شناسی از وهود یفلسف

برا   ،شردند. لرذا   گذاشرته کنار  یعقل نظر ۀاز حوز اریو اات یچون ادا، هاودانگ یمیمفاه

انسران متجردد    یبررا  یزنردگ  یپرسرش از معنرا   ́تیسرن  یاتیاله یها نظام یتزلزل و فروپاش

در کرانون توهره    «یزنردگ  یمعنرا » ۀامر سبب شرد کره مسرئل    نیشد و هم نیادیبن یشپرس

انسران متجردد و    یدر زندگ« بحران معنا»از  جیتدر و به ردیمتفکران متجدد و معاصر قرار گ

 (.11 - 13: 2113)استیس،  دی  انیم هسخن ب ،معاصر

 کیر  هرر  و انرد  داده صیاطرر بحرران معنرا را تشرخ     یاریدر دوران معاصر، متفکران بسر 

 امیر لی ن متفکرران، و  انیر و قلرم زننرد. در م   شرند یدنی ن ب ۀدربار یتا از منظر ااص اند دهیکوش

و  2 لبرر کرامو   لِیر ( از قبستیالیستانسی)اگز نگر یوهود لسوفانیاز ف ی، براالف بعض 6مزیه

 چهری  کره  معتقدنرد ههران   نیر پوچ و عب  انسان در ا تیوضع رشیکه با پذ  9ارترژان پل س
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 یبررا  یینرو  یمعنرا  ی،زیافتخرار م  انیر با طغ دیاز انسان وهود ندارد و انسان با رونیب ییمعنا

راه  گانره ی مرز ی. هورزد یمر  دیر تأک ی دمر  یبه زندگ نید یبسازد، بر معنابخش شیاو یزندگ

 نیر بره د  گرر ی. در واقرع، او برار د  داند یروح م یادا و هاودانگ به مانیرا ا یدیاز نوم ییرها

 ۀکره دربرار   ای یعقلر  هرای   توهره بره بحر    یهرا  بره  انش،ینیشیبراالف پ ،یول گردد، یبازم

 دیر تأک یو متعهدانه برا امرر الروه    یباطن ،شخحی ارتباط بر اند، صورت گرفته ینید های  موزه

تجربره و احسراس او    ۀبلکه به حوز ،یعقل  دم ۀحوز بهرا نه  نیاو د ب،یترت نه ای. بورزد یم

کره   دیکوش میدارد. در ادامه اواه زین یمعرفت  یکه ح یه تجربه و احساستالب داند، یمربوط م

و  انیر ب مرز یاز نگراه ه را  یو  الم وهود یزندگ یو نسبت  ن با معنا نیبه د یکردیرو نیچن

 .میکن یبررس

 مزیاز نگاه ج نید

بره دسرت داد. وی نگرشری     یواحرد  فِیر تعرتروان   هیمز بر این باور اسرت از دیرن نمری   

 یذات ن به وهوهِ  ۀهم لِیتقلدین و  ۀدیپد یِساز سادهگرایانه به دین دارد و با هرگونه  کثرت

داند  می کننده گمراهمخالف است و چنین کاری را بیش از  نکه روشنگر باشد،  داًیمطلق شد

 (.43: 2111)هیمز، 

 فیر تعر تروان  یدارد و نمر  یوهروه گونراگون   نیر معتقد است که د مزیاگرچه ه ،یبار

را  نیر ا مرادش از دتکوشد  می رد،یرا دربرگ نیوهوه د ۀبه دست داد که هم نید از یواحد

«. یشخح نید»و  «نهینهاد نید»کند، که عبارتند از:  انیب زیمتما نید ۀ ن به دو گون مِیبا تقس

 .میده  یرا توض زیمتما نید ۀدو گون نیکه ا کوشیم میحال، 

1نهینهاد نِید
  

 یهرا  روش ،یعبرادت و قربران  »است که  یو عمل ینظر ینظام نهینهاد نید مز،یه ۀدیعق به

از ارکران و عناصرر  ن    ی،نر ید هرای  و سرازمان  ینر یو مراسم د اتیاله ،یتتبع در صفات اله

 ،گیرنرد  مری نظرام قررار    نیر که در چارچوب ا یکسان (.48: 2111)هیمز، « روند میشمار  به
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هستند « کنند یم یرویپ اود نِیمعمولِ سرزم رسم و رسوماتکه از  یعاد معتقدان»معموالً 

از شرور و   تهی و « ور مالل یعادت»رفته به  رفته یکسان نیچن یبرا نید (.11: 2111)هیمز، 

 .رود میشمار  به «انیادا تیهلب لطف و عنا» یبرا یو صرفاً اطاعت شود یم لتبدیحرارت 

  1یشخص نید

 ییِافراد در تنهرا  اتیاحساسات، اعمال و تجرب: »کند یم فیتعر نیرا چن یشخح نید مزیه

« احساس کنند کنند، یم یتلق تیکه الوه یزیتا به  ن حد که اود را در ارتباط با چ شیاو

باشرد. در   «یشرعائر  ای یهسمان ،یااالق» یارتباط تواند میارتباط  نیا (.32: 2111)هیمز، 

که شخصِ مؤمن در  نها  هایی تجربههز  ستین یزیچ یشخح نِیگفت که د توان میواقع، 

 کند. میرا احساس  یحضورِ امر الوه

 نِیر د نیشرعائر و مناسرک از همر    زیر ن و هرا   مروزه  ۀهمر  انیدر عالم اد مز،یه ۀدیبه عق

گفرت کره    دیر با نجرا ی. در اندهسرت   ینر ید هرای  از تجربه یریو تفس شوند یم یناش یشخح

 یااص و اشخاصر  یروهایو ن دادهایرو ایااص  یها تجربه یرا با برا نید مزیاگرچه ه»

 یو مذهب ااص شیک چیرا با ه نیانگاشته است، د یکی اند، کردهها را اظهار  تجربه نیکه ا

ترا از   کوشرد  مری  نیر از د فشیتعرر  انیر پرس از ب  مزیه(Perry, 1984: 257). «داند نمی یکی

 انِیر به ب گر،ید یکند و از سو انیب نامد، می« 2یامرِ الوه»از  نچه را که  شیسو، مراد او کی

 شخص در برابر  ن بوردازد. یِنیاحساسات دها و  واکنش یها یژگیو

  تیالوه

گونراگون در   یکره بره انحرا    دهرد  مری دسرت   بره  یاز امر الروه  یچندوهه یریتحو مزیه

را  تیر الوهبایرد اصرطالح   »...  یو ۀدیر . بره عق شرود  مری  یاشخاص متجلر  ینید یها تجربه

ی که به هر چیزی کره اداگونره اسرت،    ا گونهای تفسیر نماییم، به  ایلی گسترده صورت به

 نیر ا انِیر پرس از ب (. 34: 2111)هیمرز،  « اواه ادای عینی و واقعی یا غیر  ن داللت نماید

و  یهسرت  نینخسرت  انیادا: »کند می انیب نیرا چن یاداگونگ یِاصل ۀمشخح مزیمطلب، ه
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و  کرس  چیهر  و دان برگرفتهرا در زیدارند و همه چ طرهیقدرت عالم هستند.  نها بر همه ها س

او،  نچره امرر    ۀدیر در واقع، بره عق  (.34: 2111)هیمز،  «ستین یزیرا از  نها گر یزیچ چیه

 شتنِیحال، از او نی گاهِ ما باشد و، در ع اود یورا »...ی رتقد دیبا شود، میدانسته  یالوه

برزرگ باشرد کره     قدر  نشرط  نکه  است، به یکاف یتر بزرگ زیهر چ تر باشد.  گاه ما بزرگ

 (.332: 2111)هیمز، « ل کردکتو به  نبتوان  ی،بعد ۀمرحل یبرا

 ینید یها واکنش

، ممکرن  کنرد  یرا احساس م یحضور امر الوه میمستق ای مواهههکه در  یکس مز،ینظر ه به

 تروان  یمعنرا، مر   کیر  بره  را، هرا  واکنش نیاز اود بروز دهد. ا یااص های است که واکنش

، صاحبِ سو کیاز  ،ینید یها و ههان دانست. در واکنش یتام شخص به زندگ یها واکنش

شرکل و ظراهری کره از    هر  نچه در عالم وهود دارد، برا هرر   » :معتقد است که ینید ۀتجرب

از  یبخش ینیههانِ ع نیا» (. بلکه33: 2111)هیمز، « ستیو عب  ن هودهی، باود نشان دهد

 (.312: 2111)هیمز، « ردیگ یاود را از  ن م یِفهوم اصلم دنیا نیاست که ا تر یعالم روحان

 یهرد  یا هیر برا روح  دیر با ،برتر تیواقع نیکه در برابر ا کند یاو احساس م گر،ید یاز سو

 یفقرط بره معنرا    دیما با یبرا تیالوه» :که کند یاظهار م مزی، هرو نیواکنش نشان دهد. از ا

 و نره برا   ینیبا وقار و سرنگ  دیکه با کند یاحساس م یباشد که  دم یا هیو اول لیاص تیواقع

 (.38: 2111)هیمز،  «دشنام و مزاح به  ن واکنش نشان دهد

  1ینید ۀتجرب

کره از سرنخ   هسرت   ای یشخحر  یها در تجربه دیرا با نید تیماه مز،یاز نظر ه م،یگفت چنانکه

کره چگونره    دیپرسر  توان یم نجایاست. اما، در ا «یامر الوه»که متعلقشان  یاحساساتند، احساسات

 مرز یرا( احسراس کررد. ه   «بیر عرالم غ » ،یعنر ی) دیر د تروان  یرا که با چشم نمر  یزیچ توان یم

کره برر    ییبرا رد باورهرا   » پرسرش پاسرخ دهرد. او    نیر به ا یشناات روان یاز منظر که شدکو یم

اثباتِ وهود ادا از راه توسل بره نظرام    یکه برا هایی استوارند، مانند استدالل یعقل های استدالل
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و  ما که نافرذتر  یِدر دستگاه ادراک تیاحساسِ حضورِ واقع نوعی وهود بر اند، اقامه شده عتیطب

از احسراس   مرز یمرراد ه (Niebuhr, 1997: 221).  ورزد یم دیاز حواس ااص ماست، تأک تر یکل

کره برا حرواس     امرور واقعری را  کره  در انسان اسرت   یاستعداد و  مادگ ینوع»مذکور، در واقع، 

 (.214: 2112) ذربایجانی، « کند یمدرک  افت،توان ی را نمی  نها وانت ینم معمولی

چرون روح، اردا و    یانتزاعر  یهرم بره موضروعات    تیر احساسِ واقع نیا» مزیه ۀدیبه عق

اعمال مرا دارنرد و هرم بره      یبرا یروشن یمعنا یحس ینداشتنِ محتوا نِیکه در ع ،یهاودانگ

 :Niebuhr, 1997).«شرود  یمر  مربروط  شروند،  یادراک م ماًیکه مستق محسوسی شبه های یتواقع

نکتره اشراره    نیر بره ا  ،چرون اردا   یانتزاع یموضوعات تِیاحساس کردنِ واقع ۀاو دربار (221

 ۀهاذبر  تحرت مرا   یزنردگ  تمرام »چنردان باشرد کره     تواند یم یاحساس نیکه قو ت چن کند یم

در کتراب   مرز یه(. 33: 2111)هیمز، « قرار گیرد م،یاعتقاد دار به  نکه  یزیاحساس وهود چ

 هرای  هصرورت تجربر   نیترر  و کامرل  نیرومنردتر یبه ن شتریرا ب شیتوهه او تجربۀ دینی تنوع

 دارشناسرانه یپد یکوشرد ترا برا نگراه     یو مر  دکنر  یمعطوف م ،یعرفان های تجربه ،یعنی ؛ینید

 یعرفران  هرای  تجربه ۀهم مز،یدست  ورد. به نظر ه را به هایی تجربه نیمشترک چن یها یژگیو

 یو انفعرال  یزودگذر ،یمعرفت تیفیداشتن ک ،یریناپذ دارند که عبارتند از: وصف یژگیچهار و

 .میکن انبی اهمال را، به یژگیچهار و نیاز ا کیکه هر  مکوشی یبودن. حال م

  1یریناپذ وصف. 8

انرد، پرس از بازگشرت بره حالرت       داشته یعرفان های که تجربه یاشخاص».... مزیه ۀدیبه عق

 شران یبرا یعرفران  ۀکه محال است که  نچره را کره در تجربر    کنند یاحساس م ی گاه یعاد

هرا   هملره  و هرا  ها، عبارت که واژه ابندی یکنند.  نان درم انیب یمناسب ۀویداده، بتوانند به ش رخ

 سرت ین کافی مطلقاً ها . وصف  ن تجربه ورند یتاب نم یدرست را به شانیعرفان ۀتجرب ژرفای

بتواننرد، بره    گرران یو نه چنان است که د اندینما یبازم یدرست شده، به و نه  نچه را که تجربه

شروند.   میادراک کرده است، سه واسطه یدر  نچه صاحبِ تجربه شخحاً و ب ،ینحو معنادار

                                                                                                                                        
1. Ineffability  
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تا برا   ندیبا احساسات همسو شتریب یعرفان های که تجربه شود یم اد وری زمینه  نیدر ا مزیه

 .,Barnard)  (13 :1997«اند تجربه شده واسطه یکه ب اند یو احساسات ،یعقل میمفاه

 1یمعرفت تیفیداشتنِ ک. 2

 نیچنر  یبررا  دانرد،  یمر  یاحساسر  هرای  تبره حالر   هیرا شب یعرفان های تجربه مزیه اگرچه

 یاگرچه حاالت عرفران : »دیگو یم زمینه نیدر ا یقائل است. و زین یشأن معرفت ییها تجربه

 نیر ا کننرد،  یحاالت را تجربه م نیکه ا یا از نظر کسانما اند، هیشب یبه حاالت احساس یلیا

حراالتِ   قیر از طر  دمری  عرفرا،  زعرمِ  هست. بره  زیبه معرفت ن یابیتحالت دس هِشبیحاالت 

حراالت   نیر . اسرت ین سرر یکه با عقرل و اسرتدالل م   ابدی یدست م یقیبه عمق حقا یعرفان

اما احساس  ستند،ین فیند و هرچند قابل توصتاهمی و معنا از سرشار الهامِ و مکاشفه اشراق،

 (؛411: 2111)هیمز،  «رود ینم نیعمر اثر  ن از ب انیاکه تا پ بخشند یم یبه  دم یتیحج

  2یزودگذر. 9

 یادی نها مدت ز صاحبان یبرا»... حاالت  نیا ،یحاالت عرفان یِاحساس تیتوهه به ماه با

 و یا حداکثر یرک یرا  ساعت  میحاالت معموالً ن نینادر. ا اریمگر در مواردِ بس ،پایدار نیستند

 (؛82: 2182نیا،  )قائمی« گردند به حالت عادی برمی سوس و کشند یمطول دو ساعت 

 3بودن یانفعال. 4

 کره  یکررد، هنگرام   لیتسره  یافعال اراد یبا برا توان یرا م یعرفان های وقوع تجربه اگرچه

اش را از دست داده  که اراده کند یاحساس م»... صاحبِ تجربه  رسند، یفرام یحاالت عرفان

 (.414: 2111)هیمز، « در ورده است شیاو ریاو را به تسخ یبرتر یروین ییو گو

کره   ایرن احساسرند  کننردۀ   مرنعکس »برودن   یو انفعال یزودگذر ،یعنی ر؛یاا یژگیدو و

اسرباب  و  اندازی علل فاعل با راه مِیبا تحم توان یرا نم ه. تجربدر کنترل فاعل نیست هتجرب

                                                                                                                                        
1. Noetic quality  

2. Transiency  

3. Passivity  
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در  تجربره  ی، ولر  مرادۀ تجربره نمایرد   ارود را   تواند یم انسان. نماییم نیتضم و  ورده عمل

 (.121: 2133)پرادفوت،  «دی  یدرنم کنترل وی بهنهایت 

طرور پراکنرده در    به زیرا ن یگرید یها یژگیو ،ادشدهی یژگیافزون بر چهار و مزیالبته ه

 یهرا  یژگیاز  ن و یکی ،ی. به نظر وکند یذکر م یعرفان یها تجربه یبرا شیها االل بح 

اتحراد   نیر و هرم از ا  شویم یکی می هم با مطلق ما ی،عرفان حاالتدر : »است که نیا گرید

بره نظرر   : »اسرت کره   نیر ا ها یژگیاز  ن و گرید یکی (.431 :2111)هیمز، « یابیم می ی گاه

 داًیاسرت کره شرد    یعرفران  یا ربهاو، تج ری. به تعبرومندندین یبس یعرفان یها تجربه مز،یه

 کیر  .,Barnard)  (17 :1997«باشرد  تیر بااهم یباشد و بس زانندهیبرانگ اریاحساس شود، بس

کننرده   دگرگرون  دیر با».....یعرفران  های تجربه مز،یه ۀدیاست که، به عق نیا زین گرید یژگیو

از براب  . ,Barnard)  (18 :1997«. ورنرد  دیصاحبانشان پد یدر زندگ یاساس یباشند و تحول

بدانرد، پرس از    معنا یرا پوچ و ب یزندگ اش یعرفان ۀتا هنگام وقوع تجرب یحمثال، اگر شخ

اط او برا ههران و برا ارودش را     او رخ دهد که ارتب یدر زندگ یانقالب دیبا ای، تجربه نیچن

 زیر ن یشناات دهد. از لحاظ معرفت رییرا تغ ینگرش او به زندگ ۀویدگرگون کند و ش کسرهی

 یهرا  اند کره تجربره   کننده قدر قانع همان، اند داشتهکسانی که چنین احوال  یبرا ینید احوال»

کرامالً معتبرنرد و    فتوصی مقام درصاحبانشان  یبرا دینی یها تجربه ی؛ بر طبق رأی اوحس

 نیلزومراً چنر   گرران ید یا بررا مر . اچنین باشرند دارند که  هم حق هیو توه بیدر مقام تحو

صررفاً   تروان  یرا مر  یعرفان های لذا، تجربه(. 11: 2112)عباسی، « ندارند یاعتبارو  تیحج

 .کنند یم تحکایههان  نیا یدر ورا یمطلق تیدانست که از وهودِ واقع ییها هیفرض

در  دیر را با نیگوهرِ د مز،یگرفت که، از نگاهِ ه جهینت توان ی نچه تاکنون گفته شد، ماز 

 الوهی امرِ حضورِ شخص ،هست که در  ن یدر تجارب ،یتر قیعبارت دق به ای یشخح نِید

 انگارانره  پوچ های و براالف نگرش کند می احساس کننده برتر و احاطه یصورت قدرت را به

بره   مرز ی. لذا، در نگراهِ ه داند یم تیهمواره ههان را  بستنِ الوه یشخح نیچن ت،یواقع به

 موردِ توهه بوده است. ینید نیچن ی،و  المِ وهود یزندگ یمعنا
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 یزندگ یمعنا

است کره   یمباحث ۀهم یمحور اصل «یزندگ یمعنا» ۀبتوان گفت که مسئل دیمعنا، شا کی به

 کیر او، در مقرام   زمینره   نیر ر اطررح کررده اسرت. د   « تجربرۀ دینری  تنوع »در کتاب  مزیه

 زیتمرا  ،2مرار یب یهرا  و روح 6الرذّهن  میاشخاص سل ،یعنی ؛یدو سنخ روان انمی ،شناس روان

 .شود یقائل م

ههران  را در ایرن   زِیر دارنرد کره همره چ    لیتما الذّهن میاشخاص سل» یشناات لحاظ روان از

 ،یسواسرگزار حاصرل  ن   ینر ید یدر فضا ،است یذات یِشادمان نوعیامر  نیا ۀجی. نتببیننداوب 

 نران  » :رو نیاز همر  (.333: 2183)ولرف،  « است یبه وهود اله وستنیپ یبرا اقیو اشت یاشنود

برر فسراد و شررارتِ     دیر تأک یهرا  و به کنند ی ن را انکار م یحت ای انگاشته و دهیرا ناد یازل فریک

 برا  قردیم  تیحیمسر  یِشرگ یهم یِ.  نران دلمشرغول  ورزنرد  یاصررار مر   او منزلرت  و قدر برانسان 

)هیمرز،   .«داننرد  یمر سزاوار سررزنش  و  مارگونیب یبلکه امر ،تحسین قابلروح را نه  یرستگار

 شرتر یناتواننرد و ب  م،یبرر  یمر  یکه ما در زنردگ  ییها از تحمل رنج یاشخاص نیچن (.238: 2111

تمرکرز   یزنردگ  برار  بتیو محر  کیر و نشاط دارند.  نان کمتر برر وهروهِ تار   یشاد یسو به یرو

فقدانِ اسرتعدادِ  » را انکار کنند. اما« شر»به نام  یزیممکن است که وهود چ یحت یو گاه کنند یم

و مادرزاد است، ممکرن اسرت    یفطر یامر الذّهن میسل اریدر اشخاصِ بس ایکه گو کشیدنرنج 

عمرالً  و بردی  شر  نکهیا نیدر ع ،یعنی ابد؛یهم پرورش  گرانید دلخواه و روشمند در طور که به

سررانجام،   (.333: 2183ولف، « شود اشیا تلقی گاهانه هوهرِ  نیکی و ریا شود، یگرفته م دهیناد

 یوارو  بره الرق   "یزنردگ  یمعنرا " ۀاشرخاص بره مسرئل    یکره پاسرخ برار   » :گفرت  تروان  یم

وهرود داشرته    یطرور هرد   بره  تواند یشر م نکهیوابسته است که  نان را از درک ا یا نانهیب اوش

 .,James)  (2 :1943 «دساز یم باشد، ناتوان

 میوهرود دارد کره در  ن برر عظر     ینگرش کامالً متضراد  یبه زندگ نانهیاوشب دیدگاهمقابلِ  در

از ارود   یزنردگ  زی م شرارت یها که هنبه رود یسخن م نیو از ا شود یم دیبودن شرارتِ انسان تأک

                                                                                                                                        
1. Health-Minded 

2. Sick Soul 
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را  هرا  هنبره  نیر که ا میدرک کن یاوب ههان را به یمعنا میتوان یم یو ما وقت شوند یم یذاتِ  ن ناش

 نیرا کره چنر   یکسران  مرز یه (.232 - 231: 2111)هیمرز،   میدهر  یدر دل اود ها شتریهر چه ب

 الرذّهن  میبراالف اشخاص سرل  مار،یب های . روحنامد یم «ماریب یها روح»دارند  یبه زندگ ینگرش

وهرود،   یداریر از ناپا که روح بیمرار دارد،  فردیحساسند.  اریبس یزندگ یها یبه ناسازگارنسبت » 

از » ییگرو  نران ای (.333: 2183)ولرف،  « عذاب است... درمرگ  یریناپذ رهرنج و چا ریحضور فراگ

 :James, 1943)«انرد  ههان پرتاب شرده  نیبه ا́ یناتوان از احساس شادکام هایی روح بابدو تولدشان 

 یشروانر  یِمنشرأِ اصرل   یدارد، ولر  یستیمنشأِ ز یتا حد  یبه زندگ نانهینگرش بدب» مزیاز نظر ه .(3

ههران   یاسرت کره در ورا   نیر اعتقاد به ا یبرا یقلب اقیو اشت یعیطب یدادهایرو انِیهمواره تضاد م

 نیر از ا. (James, 1943: 9-10)« اوسرت  یتجلر  عرت یوهود دارد کره ههران طب   یاله یروح عتیطب

کره   ینر ید یازیهز ن یزیچ ینیاست. بدب ینید یِماریب یاساساً نوع ینیبدب» گفت که توان یلحاظ، م

یراد وری   مرز یالبتره، ه . (James, 1943: 8-9)« سرت ین نرد، ی  نمی کار به اش دربارهمتعارف  یها پاسخ

 چیهر ».لرذا،   زدیر ا یبرمر  تیر واقع نیریر ز یها هیژرف در ال یفقط از تفکر یازین نیکه چن کند می

 ن  یاست، قربران  نید یکه ب یشود و فقط کس ایخولینوع از مال نیگرفتار ا تواند ینم یانسان نابخرد

 ردیر گ ینشرأت مر   ای امدهیبرن یِنید ازیاست که از ن مارگونهیب یرزشل ییایخولیحالت مال نی.ا شود یم

 .(James, 1943: 11)« ستین یشهوان یها تجربه ریزناپذیگر امدِیو صرفاً پ

. رسرند  یمر  انرد،  سرتاده یکره برر فرراز  ن ا    یبره مغراک   یمختلف یها از راه ماریب یها روح

  لرودی  اضرطراب  یها تیوضع «یاحساس گناهکار»و « ترس از ههان» ،«ینید یسودازدگ»

. دهنرد  یسوق م یبه زندگ یا نانهیرا به نگرش بدب ماریب یها روح مز،یه ۀدیند که به عقهست

 .میده  توضی اهمال به را،  لود اضطراب یها تیوضع نیاز ا کیکه هر  میکوش یم نجایدر ا

 1سودازدگی دینی

که بره احساسرات    یههان است، ههان نیپوچ و عب ِ انسان در ا تیدرکِ موقع ینید یسودازدگ

 ینر ید یسرودازدگ  قت،ی. در حقاعتناست یب یمانکاوش عقالن زیو ن مانیها و عواطفِ ما، اواسته

                                                                                                                                        
1  . Religious melancholy 
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 شیبرا ههرانِ ارو    یگسستِ ارتباطِ  دم یا تجربه نیاز فقدانِ معناست. حاصلِ چن ی گاه ینوع

نظرر   و مرموز به یعیرطبیغ و بار بتیمح ب،یوغر بیدور، عج ای فاصلهدر  دنیا ،یعنی» اواهد بود

 رهیر ا بره  ن کره   یو در چشمان شود ینَفَسش سرد م و رود، یم بیناز  روی  ن. رنگ و رسد یم

 (؛281: 2111)هیمز، « زند یموا نم یوهو و تفکر هست چهی ،شده

1از جهان ترس
  

کره   یزیر چ» ایر خولینروع از مال  نی. در ااستیخولینوعِ مال نبدتریترس از ههان  مز،یه ۀدیعق به

بلکره   معنا، یبچیزی  عنوان به چندان نهاما است.  عالماست،  به  ن شخص معطوف و  گاهی ذهن

بره   شرتر بیههان » ماریب های در چشمِ روح گر،ید ریبه تعب(. 81: 2181)تیلور،  «دب چیزی عنوان به

 .(James, 1943: 6)«و لذت یاوش یِشگیهم ۀتا به سرچشم ماند یترسناک م یمغاک

 2یگناهكار احساس

اضرطراب  تیو براالفِ دو وضرع  دهد یرخ م ینید یمعموالً در بستر یگناهکار احساس

 هرای  . در  مروزه شرود  یمربروط مر   یباشد، به ذات  دمر  ینیع یاز  نکه امر شیب ،قبلی  لود

. ستیاز  ن ن یریو گز یزیرا گر یاست و  دم ختهی م یگناه با هسم و روح  دم تیحیمس

 یبرا مز،یه ۀدیرو، به عق نیاست. از هم یوهود  دم یِذات های امکاناز  یکیدر واقع، گناه 

را کره   ییهرا  بتیمحر  ۀتِ همر لع یکسان نی. چندهند یامر نشان م نیبه ا یرعادیغ یواکنش

شردگان   .  نران اودشران را از فرامروش   داننرد  ی لرودِ اودشران مر    ذاتِ گناه کنند، یتحمل م

 .نندیب ینم اناودش یبرا یراه نجات چیو ه انگارند یم

 ۀدیر وهرود دارد؟ بره عق   ادشدهی  لود اضطراب یها تیاز وضع ییرها یبرا یراه ایاما،  

 مرز یکه مراد ه میوشک یاست. حال، م « وری مانیا» ها تیاز  ن وضع ییراه رها گانهی مز،یه

 .میکن انیرا ب « وری مانیا»از 

                                                                                                                                        
1. Fear of world 

2. Sense of personal sin 
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 آوری مانیا
1 

 ادی یوهود یعنوان چراش است، به ینید ۀتجرب یتبدل، که نوع ای  وری مانیا ۀدیاز پد مزیه

. رسرند  یمر  یوهود یکوارچگیبه  یوهود یاز دوپارگ ماریب های روح ، ن قیکه از طر کند یم

را  یو ژرف است، صاحبِ تجربه حضور قدرت برترر  یناگهان یرییکه تغ ،ای تجربه نیدر چن

برر اثررِ    ن،ی. همچنر دی  یسرشت ههان نائل م ۀدربار یپنهان قِیو به درک حقا کند یاحساس م

 ۀحالت، چهر نی. در ارسد نظر می به تر یو واقع باتریز یزیانگ ههان به طرز شگفت  وری مانیا

اگرر   یعنی نی. اابدی یم ریی ن تغ یما از معنا ریبلکه فهم و تفس شود، یعوض نم عتیطب یِرونیب

 ۀحالت چنان اسرت کره در  ن همر    نی. اردیگ یما مرده بود، اکنون دوباره هان م یبرا عتیطب

(. 321 - 312: 2111)هیمرز،   شروند  یهرا از نرو همروار مر     راه ۀو همر  شروند  یدرها گشوده م

 بره برترر   یبر قردرت  هیو با تک شوند یزاده م گریبار د یتحول نیبا چن ماریب های سان، روحنیبد

برراالفِ   مرار، یب هرای  روح یِشادمان نجای. البته، در اندیگو یم« ی ر» شیها رنج ۀبا هم زندگی

عارفانه  یو حت تر قیعم یبلکه از فهم ست،یاز غفلت ن یناش»... الذّهن  میشخصِ سل یِشادمان

 مرار یب روح ،گونره  نی. برد ابدی یبر سر راه اود نم یرا مانع یعیشر طب گریکه د ردیگ ینشأت م

کره   یمنشر  کنرد،  یاود را حفظ مر  یباز هم منشِ اصل رسد، یم هم یرستگار ۀبه تجرب یوقت

 (.332: 2183)ولف، « است ریناپذ ادراک بارزاده کدموی ی روح یبرا

 یو آالم وجود یزندگ یبا معنا نینسبت د ۀدربار مزینظرگاه ج یبررس

سرال   حرد یس یطر  2یعلمر  انگراری  دیکره در مرا   یریتحو ن،ید ۀدربار مزیاساس نظرگاه ه بر

 شرده  داده دسرت  بره  ههان ازافزارانگارانه  یها تطورگروانه و فلسفه یها هیگذشته بر اساس نظر

 مشرربی  یعقلر  لسروفان یف یِعر یطب اتیر شده است که در اله ای نانهیاوشب ریتحو نیگزهای است،

است که  نچره برر رفترار     نیبر ا دهیعق یعلم انگاری ی. در ماداورد یچشم م به تسنی بیمانند ال

 ییکه  شرنا  یرا کس ینبو، انسان یِعال اریبس یها ند. فراوردههست  یعیطب ها نوحاکم است، قان ایاش

                                                                                                                                        
1. Conversion  

2. Scientific materialism 
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)هیمرز،   محاسربه کنرد   شران یهسمان طیبر اسراس شررا   تواند یداشته باشد، م ها تیبا واقع یکامل

ههان سررانجام نرابود    نیا یزهایچ ۀهم ،یعلم انگاری یماد منظراز » ن،یبر ا زوناف (.38: 2112

 انیر بره پا  یا اراطره  چیو بردون هر   یپژواکر  چیه یب ،یسادگ گذرا به یاواهند شد. دستاوردها

گونره کره امرروزه     بردان  ،یعلمر  انگاری دیما تیماه از ههان ییِنها یفروپاش نی. ادیاواهند رس

کره، از   دیر   یبرمر  نیچنر  مرز یاز سخنان ه  (Gavin, 2010: 88-89).«شود یم یناش شود، یدرک م

از  کیر  چهری  از ،ندارد و تراروپود  ن  یطرح ااص ایهدف  چهیههان  ،یعلم انگاری یمنظرِ ماد

 یااصر  یِتفاوت نوع چیانسان ه ای یههان ماد نیما بافته نشده است. در چن یااالق یها ارزش

 نجاسرت یاواهد مررد. ا  اریبس یها لِ رنجمپس از تح زیو سرانجام، او ن دندار گریبا موهودات د

و هلروه و دراشرشِ    انردازد  یمر  هیسا یزندگ یها یاوب ۀشب ِ مرگ بر هم مز،یه ۀدیکه، به عق

 .برَد یم انیاز م م،یا دهیکش ندهی  یرا که برا ییها ها و نقشه برنامه ۀهم

 یدر معنرادار  یچه نقشر  تیاز واقع ینیاوانشِ د ان،یم نیکه، در ا دیپرس توان یحال، م

بلکره تحرور    ،یینهرا  تِیر واقع یِعر ینره نظرمِ طب  » مزیه ۀدیکرد؟ به عق تواند یم فایا یزندگ

حررفِ  اِرر را    یابرد  یِروحران  یروهرا یکه در  ن ن ای و  شفته دهیچیاز ههان پ یدبخشیام

رغمِ هرگونره تحرور    که به  ورَد یبار م به نیاشخاص بدب یرا برا یباطن نانیاطم نیا زنند، یم

 یزنردگ  کنرد،  یبره ذهنشران القرا مر     یعر یدر ساحت طب ستنیز یِطیمح طیکه شرا یمتضاد

 نران یاطم نیر اگرچره ا  »معتقد است که مزیه .(James, 1943: 25-26)« را بسازند یارزشمند

 یرابر  یزنردگ  یو دراشرندگ  ییتمرامِ روشرنا   فتنشر نیاست، با از ب نیمبهم و نامع ́یباطن

)حالرتِ   یبره زنردگ   دانره ناامی نگراهِ  ́اوقات شترِیو ب شود یااموش م کبارهی ́نیاشخاص بدب

 مران یا مز،یاز نظر ه ب،یترت نیبد .(James, 1943: 26)« شود ی( پس از  ن  غاز میاودکش

دارند، نسربت مرا برا     شهیر مانیشخح های روح، که در تجربه یِبه هاودانگ مانیبه ادا و ا

سرخت و   یهرا  تیر  کنرده از واقع  یو ما اگرچه در ههران  کنند یدگرگون م کسرهیههان را 

 یروز ́یزنردگ  نیر شجاعت و صبر و تحملمان در ا» نکهیاز ا یبا  گاه م،یبر یسر م اشن به

 :James, 1943)« ثمرر اواهرد داد   یههانِ روحان کیدر  ییو در ها دیاواهد رس انیبه پا

 .میرا تجربه کن یمعنادار زندگی ،سرشار از  رامش یلببا ق میتوان یم (26
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 یو آالم وجود یزندگ یبا معنا نینسبت د ۀدربار مزینظرگاه ج نقد

 نیر مفرروض گرفتره شرده، ا    یزنردگ  یمعنا ۀدربار مزیکه  نچه در سخنان ه رسد ینظر م به

 یِعطرشِ هراودانگ   اواهرد  یسان، او مر نیاست. بد ارزش یموقت و گذرا ب یِاست که زندگ

در  نیر نقرش د  ۀدربار مزیکند. در واقع، سااتارِ استدالل ه رابیس نیرا با د ماریب های روح

 :است ریصورت ز به ،یدگبه زن یمعنابخش

 ؛ت و گذرا نباشدقدارد که مو ستنیارزشِ ز یفقط در صورت یزندگ .2

که پرس از   میداشته باش دیام میتوان می ،روح یبه هاودانگ مانیبه ادا و ا مانیما با ا .1

 ؛داشت میاواه یا هاودانه یمرگمان زندگ

 یمعنرابخش بره زنردگ    ۀمؤلفر  دو ،روح یبه هاودانگ مانیبه ادا و ا مانیا ن،یبنابرا .1

 .هستند ی دم

 .میکن یم انشانیب بیترت ا، استدالل مذکور چند اشکال دارد که بهما

  لوا اشكال

انگاشرته   معنرا  یپروچ و بر   لیر دل نیر بره ا  ینهفته است. زنردگ  تناقضیاول  ن استدالل  ۀدر مقدم

. امرا مررگ را فقرط در    زنرد  یبرر  ن مر   بطالنی مهرِ ،دستِ قدرتمندِ مرگ ت،یکه در نها شود یم

داشرته باشرد.    سرتن یارزشِ ز یدانست که ارودِ زنردگ   یزندگ ندِینااوشا انِیپا توان یم یصورت

کره در انتظرارِ ماسرت،     یانیر م از پاو هر  یزنردگ  کوتراهیِ  از هم زمانهم متوانی یما نم ،یعبارت به

هم به طعمِ بدِ غذا و هم به کم بودنِ  ن اعترراض   یمانندِ  ن است که کس نیا رای. زمیکن تیشکا

 ؛کند

  دوم اشكال

 یِاز زنردگ  یو براروردار  یاسرت کره صِررفِ هراودانگ     نیر استداللِ مذکور ا رگیاشکالِ د

از  یر کرد کره تهر  ورا تح یا یزندگ توان یم رایز شود؛ ینم یزندگ یِسببِ معنادار ینامتناه

 ،یتیوضرع  نیحال، تا ابد ادامره دارد. در چنر   نِیعَبَ  است و در ع های معنا و سرشار از رنج

 یهراودانگ  نیارودِ همر   م،یکه از شرش ارالص شرو   میکن یکه  رزو م یزیچ نیاول دیشا
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اول،  ۀگفت کره  نچره، در وهلر    توان یم م،یبه مسئله بنگر تر قیدق یاگر قدر ن،یباشد. بنابرا

لحظرات کوتراه    نیر ا نکره یاست، فار، از ا ز می سعادت یلحظات ۀدارد، تجرب تیما اهم یبرا

رو، چنانکه گَرِت تامسون گفتره اسرت،    نیادامه داشته باشند. از هم زیپس از مرگ ن ایباشند 

 نایر  به درست بود، اواهد معنادار و اوب ،هاودان ۀسعادتمندان یزندگ»گفت که  توان یم

(. 12 :2114)تامسرون،  « است و اواهد بود یز می سعادت لحظۀ ،که هر لحظه از زمان لیدل

 یو معنرادار  دانیهاو ۀسعادتمندان یِم که پس از مرگمان زندگیاگر معتقد باش ب،ترتی نه ایب

 ؛معنادار بود زیگذرا ن ۀسعادتمندان یِگفت که زندگ توان یداشت، م میاواه

  سوم اشكال

 ارزش یمرا را بر   یهرا  کوشرش  ۀدانسته شده کره همر   یرانکارناپذیاول، مرگ شر  ۀدر مقدم

 وت الرذ  شرهدِ مررگ   یراسرت  بره  ایر . امرا،   دارد یبه سرعادت برازم   دنیو ما را از رس دکن یم

   د؟کن یتلخ م یرا در کامِ  دم یزندگ یها ییبازی

از  یرناپرذی  ییگفت کره اگرچره مررگِ مرا هرز: هردا       توان یپرسش م نیدر پاسخ به ا

 سرت، یمرا معطروف ن   یها امکان ۀبه هم دنیبخش انی ن صرفاً به پا یِرویسرنوشتِ ماست، ن

تحقرقِ   یسرو  راسخ به یو عزم تیما را با هد تواند یم ی، گاه بلکه مواههه با مرگ و مرگ

تحققشران   میتوانسرت  یصورت، م نیا رِیکه، در غ هایی براند، امکان شیپ مان یکنون یها امکان

برا توهره و    ،اودمران  یِریاز فناپرذ  ی. در واقع، ما برا  گراه  میدور موکول کن یا ندهیرا به  

و  نیشرتر یب م،یر دار اریر که در اات ییها و از امکان میازی یدست م نشیبه گز یشتریاهتمامِ ب

ا تر  میکوشر  یم ،یتوهه به فروعِ زندگ یها به ،یتیوضع نی. در چنمیکن یاستفاده را م نیبهتر

 تروان  ی. لذا، مر میسودمند باش زین گرانید یو برا میرا شکوفا ساز شیاو یِذات یاستعدادها

 یا و هرانِ ترازه   دیر زدا یم یزندگ چهرۀ از را راوت و ضعفمرگ  ،یطور کل گفت که، به

اگرر  »گفرت کره    وانت یم نیز معتقد بود، دگریها نیمارت هرو، چنانک نی. از همبخشد یبدان م

 یِ گراه  چیممتد فرض شود،  نگاه ه تینها یتا ب ندهیبه مرگ وهود نداشته باشد و   شهیاند

  (.31 :2111 ،کواری )مک« وهود ندارد یدر زندگ تیمسئول ای تیاز فور یبزرگ
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  یریگ جهینت

کره از سرنخ احساسرات و عواطرف اسرت و       یا عبارت است از تجربره  نید مز،ینگاه ه از

گفرت کره نگراه     توان ی. در واقع، مروند یشمار م به نید یروبنا ،ها و شعائر و مناسک  موزه

 نیر د یِو عراطف  یاست که در  ن عمدتاً بر وهه احساس یشناات روان ینگاه ،نیبه د مزیه

بره   نانره یمنشرأِ نگررش بدب   مرز یه ،یبه زندگ یدر معنابخش نینقش د ۀ. درباررود یم دیتأک

درون و  انِیر تضراد م  ینروع  ،یاز لحاظ روانر  ،یسااتار عحب یها بیرا افزون بر  س یزندگ

بره وهرود    ازیر ن ادِیر فر ،مرار یب های در درونِ روح ،یری. به تعبداند یم ماریب های روح رونیب

 یولر  شرود،  یم دهیاست، شن داریپا یههان بر  ن استوار و ضامن نظم ادیکه بن ،یاله یروح

. ههران، از منظرر   شرود  یگفتره مر   یگرر ید زیر چ یعلمر  انگراری  یاز  نها در مراد  رونیدر ب

 ینرابود  یسرو  بره  یرو یتیغرا  چیه یاست که ب روح یسرد و ب یتیواقع ،یعلم انگاری یماد

نردارد.  نچره    یسرت یهز ن یهامفر ،گریهمانندِ موهوداتِ د زیانسان ن ،یههان نیدارد. در چن

 مران ی، ااو ۀدیر است. اما، به عق یزندگ بار بتیمح انیپا نیهم کند، یرا بر شفته م مزیذهن ه

به مررگ   یدارند، نگرش شهیر یشخح های روح، که در تجربه یبه هاودانگ مانیبه ادا و ا

واقرع،   راسرت. د  یابرد  یاتیح یبه سو گذرگاهی مرگ ،که بر اساس  ن شوند یرا سبب م

ااطر و کاهشِ اضطرابِ مررگ و   تیکه موهبِ امن دهد یدست م به یاز زندگ یریتفس نید

در  مرز یکره ه  یاز شرواهد  یمتنروع  ۀ. مجموعر شود یم یزندگ یبه تبع  ن، موهب معنادار

اسرت،   ینید یا که تجربه ، وری مانیا ۀدیپد نکهیاست بر ا ی ورده، گواه گرد «تنوع»کتاب 

را  ی ورد که نگرش  نان به زنردگ دیاشخاص پد یدر زندگ یمیعظ یچنان دگرگون تواند یم

بلکره   ،یبره زنردگ   یدر معنابخشر  نیدهد. اما،  نچه محل نقد است، نه نقشِ د رییتغ کسرهی

 ارزش یموقرت و گرذرا بر    یِمعنادار است که، برر اسراس  ن، زنردگ    یاز زندگ مزیر هوتح

همچنانکره   یولر  دانرد،  یمر  یزنردگ  یمعنا ۀدکنندیمرگ را تهد مزی. در واقع، هاواهد بود

و از  الم  بخشرد  یمعنرا مر   ی دمر  یبره زنردگ   یشاندی مرگ ،اند دادهاز متفکران توهه  یبعض

 کاهد. میاو  یوهود
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