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چكیده
در این مقاله ،با رویکردی توصیفی  -تحلیلی ،به بررسی نسبت دین با معنای زندگی و الم وهودی از نگاه ویلیام هیمز
پردااتهایم .از اینرو ،مقاله از دو بخش تشکیل شده است :بخش نخست را به توصیف نگرش هیمز به دیرن و نسربت
ن با معنای زندگی و الم وهودی ااتحاص دادهایم و در بخش دوم کوشیدهایم تا رای هیمز دربارۀ دین و نسربت ن
با معنای زندگی و الم وهودی را تحلیل و نقد کنیم .از نگاه هیمز ،گوهر دین ،در واقع ،تجربههایی شخحی هستند که
از سنخ احساساتند و موزهها و شعائر دینی روبنای دین بهشمار میروند .به عقیدۀ او ،ارتبراط شخحری برا امرر الروهی
موهب امنیت ااطر و کاهشِ اضطراب مرگ و ،بهتبع ن ،معناداری زندگی میشرود .در نقرد رای هیمرز ،تحرور او از
زندگی معنادار و الم وهودی و ارتباط ن با دین را بررسی و پارهای از اشکاالتش را بیان کردهایم.

واژگان کلیدی
الم وهودی ،احساسات ،تجربۀ دینی ،معنای زندگی ،ویلیام هیمز.

* نویسندۀ مسئول
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مقدمه
مسئلۀ «معنای زندگی» از مسائلی است که در دوران معاصر اهمیت فراوانی یافته اسرت .در
اعحار پیش از عحر تجدد به این مسئله در چارچوب نظامهای الهیاتی پاسخ داده مریشرد.
در ن اعحار ،در واقع ،نسبت انسان با ههان نسبتی الهیاتی بود کره در ن اردا سرچشرمۀ
همۀ ارزشها بود و چون ایرِ نامتناهی بود ،عنایتش به همۀ مخلوقراتش تعلرق مریگرفرت.
هیچ رنجی گزاف و بیهوده نبود و در پسِ هر رویدادی حکمتی نهفته بود .زندگی دمی بره
این ههان مادی محدود نمیشد و او میتوانست به مددِ ایمان ارویش و ناوابسرتگیش بره
ظواهر دنیوی رستگاری را در ههانی دیگر تجربه کند .امرا ،برا ایرن نگررشِ اوشربینانه در
اعحار هدید از دو سو مخالفت شد .از یکسو ،با پیشرفتهایی که در علومِ تجربی حاصل
شد ،نگاه غایتهویانه به پدیدهها ،های اود را به نگاهی افزارانگارانه (ماشرینی) از ههران
داد .حاصل چنین نگاهی این برود کره ههران برهسروی هریچ غرایتی روان نیسرت و فقرط
قانونهای طبیعی هستند که بر رفتار پدیدهها حاکمند .از سروی دیگرر ،برا چرراش تفکرر
فلسفی از وهودشناسی به معرفرتشناسری و تأکیرد برر تعیرین مرزهرای معرفرت انسرانی،
مفاهیمی چون ادا ،هاودانگی و ااتیار از حوزۀ عقل نظری کنار گذاشرته شردند .لرذا ،برا
تی پرسرش از معنرای زنردگی بررای انسران متجردد
تزلزل و فروپاشی نظامهای الهیاتی سرن ́
پرسشی بنیادین شد و همین امر سبب شرد کره مسرئلۀ «معنرای زنردگی» در کرانون توهره
متفکران متجدد و معاصر قرار گیرد و بهتدریج از «بحران معنا» در زندگی انسران متجردد و
معاصر ،سخن به میان ید (استیس.)11 - 13 :2113 ،
در دوران معاصر ،متفکران بسریاری اطرر بحرران معنرا را تشرخیص دادهانرد و هرر یرک
کوشیدهاند تا از منظر ااصی دربارۀ ن بیندیشرند و قلرم زننرد .در میران ن متفکرران ،ویلیرام
هیمز ، 6براالف بعضی از فیلسوفان وهودینگر (اگزیستانسیالیست) از قبیرلِ لبرر کرامو 2و
ژان پل سارتر 9که با پذیرش وضعیت پوچ و عب

انسان در ایرن ههران معتقدنرد کره هریچ
1. William James
2. Albert Camus
3. Jean-Paul Sartre
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معنایی بیرون از انسان وهود ندارد و انسان باید با طغیران افتخرار میزی ،معنرای نرویی بررای
زندگی اویش بسازد ،بر معنابخشی دین به زندگی دمری تأکیرد مریورزد .هیمرز یگانره راه
رهایی از نومیدی را ایمان به ادا و هاودانگی روح میداند .در واقرع ،او برار دیگرر بره دیرن
بازمیگردد ،ولی ،براالف پیشینیانش ،برههرای توهره بره بحر هرای عقلریای کره دربرارۀ
موزههای دینی صورت گرفتهاند ،بر ارتباط شخحی ،باطنی و متعهدانه برا امرر الروهی تأکیرد
میورزد .به اینترتیب ،او دین را نه به حوزۀ عقل دمی ،بلکه به حوزۀ تجربره و احسراس او
مربوط میداند ،البته تجربه و احساسی که حی

معرفتی نیز دارد .در ادامه اواهیم کوشید کره

چنین رویکردی به دین و نسبت ن با معنای زندگی و الم وهودی را از نگراه هیمرز بیران و
بررسی

کنیم.

دین از نگاه جیمز
هیمز بر این باور اسرت از دیرن نمریتروان تعریرفِ واحردی بره دسرت داد .وی نگرشری
کثرتگرایانه به دین دارد و با هرگونه سادهسازیِ پدیدۀ دین و تقلیلِ همۀ وهوهِ ن به ذاتی
مطلق شدیداً مخالف است و چنین کاری را بیش از نکه روشنگر باشد ،گمراهکننده میداند
(هیمز.)43 :2111 ،
باری ،اگرچه هیمز معتقد است که دیرن وهروه گونراگونی دارد و نمریتروان تعریرف
واحدی از دین به دست داد که همۀ وهوه دین را دربرگیرد ،میکوشد تا مرادش از دیرن را
با تقسیمِ ن به دو گونۀ دین متمایز بیان کند ،که عبارتند از« :دین نهادینه» و «دین شخحی».
حال ،میکوشیم که این دو گونۀ دین متمایز را توضی دهیم.
دینِ نهادینه

1

به عقیدۀ هیمز ،دین نهادینه نظامی نظری و عملی است که «عبرادت و قربرانی ،روشهرای
تتبع در صفات الهی ،الهیات و مراسم دینری و سرازمانهرای دینری ،از ارکران و عناصرر ن
بهشمار میروند» (هیمز .)48 :2111 ،کسانی که در چارچوب ایرن نظرام قررار مریگیرنرد،
1. Institutional religion
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معموالً «معتقدان عادی که از رسم و رسومات معمولِ سرزمینِ اود پیروی میکنند» هستند
(هیمز .)11 :2111 ،دین برای چنین کسانی رفتهرفته به «عادتی مالل ور» و تهی از شرور و
حرارت تبدیل میشود و صرفاً اطاعتی برای «هلب لطف و عنایت ادایان» بهشمار
دین شخصی

میرود.

1

هیمز دین شخحی را چنین تعریف میکند« :احساسات ،اعمال و تجربیات افراد در تنهراییِ
اویش تا به ن حد که اود را در ارتباط با چیزی که الوهیت تلقی میکنند ،احساس کنند»
(هیمز .)32 :2111 ،این ارتباط میتواند ارتباطی «ااالقی ،هسمانی یا شرعائری» باشرد .در
واقع ،میتوان گفت که دینِ شخحی چیزی نیست هز تجربههایی که شخصِ مؤمن در نها
حضورِ امر الوهی را احساس میکند.
به عقیدۀ هیمز ،در عالم ادیان همرۀ مروزههرا و نیرز شرعائر و مناسرک از همرین دیرنِ
شخحی ناشی میشوند و تفسیری از تجربههرای دینری هسرتند .در اینجرا بایرد گفرت کره
«اگرچه هیمز دین را با برای تجربههای ااص یا رویدادها و نیروهای ااص و اشخاصری
که این تجربهها را اظهار کردهاند ،یکی انگاشته است ،دین را با هیچ کیش و مذهب ااصی
یکی نمیداند») .(Perry, 1984: 257هیمز پرس از بیران تعرریفش از دیرن مریکوشرد ترا از
یکسو ،مراد اویش از نچه را که «امرِ الوهی »2مینامد ،بیان کند و از سوی دیگر ،به بیرانِ
ویژگیهای واکنشها و احساسات دینیِ شخص در برابر ن بوردازد.
الوهیت

هیمز تحویری چندوههی از امر الروهی برهدسرت مریدهرد کره بره انحرای گونراگون در
تجربههای دینی اشخاص متجلری مریشرود .بره عقیردۀ وی « ...بایرد اصرطالح الوهیرت را
بهصورت ایلی گسترده ای تفسیر نماییم ،به گونهای که به هر چیزی کره اداگونره اسرت،
اواه ادای عینی و واقعی یا غیر ن داللت نماید» (هیمرز .)34 :2111 ،پرس از بیرانِ ایرن
مطلب ،هیمز مشخحۀ اصلیِ اداگونگی را چنین بیان میکند« :ادایان نخسرتین هسرتی و
1. Personal religion
2. The divine
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قدرت عالم هستند .نها بر همه ها سیطره دارند و همه چیز را دربرگرفتهاند و هریچکرس و
هیچچیزی را از نها گریزی نیست» (هیمز .)34 :2111 ،در واقع ،بره عقیردۀ او ،نچره امرر
الوهی دانسته میشود ،باید قدرتی « ...ورای اود گاهِ ما باشد و ،در عین حال ،از اویشتنِ
گاه ما بزرگتر باشد .هر چیز بزرگتری کافی است ،بهشرط نکه نقدر برزرگ باشرد کره
برای مرحلۀ بعدی ،بتوان به ن توکل کرد» (هیمز.)332 :2111 ،
واکنشهای دینی

به نظر هیمز ،کسی که در مواهههای مستقیم حضور امر الوهی را احساس میکنرد ،ممکرن
است که واکنشهای ااصی از اود بروز دهد .این واکنشهرا را ،بره یرک معنرا ،مریتروان
واکنشهای تام شخص به زندگی و ههان دانست .در واکنشهای دینی ،از یکسو ،صاحبِ
تجربۀ دینی معتقد است که« :هر نچه در عالم وهود دارد ،برا هرر شرکل و ظراهری کره از
اود نشان دهد ،بیهوده و عب

نیست» (هیمز .)33 :2111 ،بلکه «این ههانِ عینی بخشی از

عالم روحانیتر است که این دنیا مفهوم اصلیِ اود را از ن میگیرد» (هیمز.)312 :2111 ،
از سوی دیگر ،او احساس میکند که در برابر این واقعیت برتر ،بایرد برا روحیرهای هردی
واکنش نشان دهد .از اینرو ،هیمز اظهار میکند که« :الوهیت برای ما باید فقرط بره معنرای
واقعیت اصیل و اولیهای باشد که دمی احساس میکند که باید با وقار و سرنگینی و نره برا
دشنام و مزاح به ن واکنش نشان دهد» (هیمز.)38 :2111 ،
تجربۀ دینی

1

چنانکه گفتیم ،از نظر هیمز ،ماهیت دین را باید در تجربههای شخحریای هسرت کره از سرنخ
احساساتند ،احساساتی که متعلقشان «امر الوهی» است .اما ،در اینجا میتوان پرسرید کره چگونره
میتوان چیزی را که با چشم نمریتروان دیرد (یعنری« ،عرالم غیرب» را) احسراس کررد .هیمرز
میکوشد که از منظری روانشنااتی به ایرن پرسرش پاسرخ دهرد .او « برا رد باورهرایی کره برر
استداللهای عقلی استوارند ،مانند استداللهایی که برای اثباتِ وهود ادا از راه توسل بره نظرام
1. Religious experience
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طبیعت اقامه شدهاند ،بر وهود نوعی احساسِ حضورِ واقعیت در دستگاه ادراکیِ ما که نافرذتر و
کلیتر از حواس ااص ماست ،تأکید میورزد ) .(Niebuhr, 1997: 221مرراد هیمرز از احسراس
مذکور ،در واقع« ،نوعی استعداد و مادگی در انسان اسرت کره امرور واقعری را کره برا حرواس
معمولی نمیتوان نها را نمیتوان یافت ،درک میکند» ( ذربایجانی.)214 :2112 ،
به عقیدۀ هیمز «این احساسِ واقعیرت هرم بره موضروعاتی انتزاعری چرون روح ،اردا و
هاودانگی ،که در عینِ نداشتنِ محتوای حسی معنای روشنی برای اعمال مرا دارنرد و هرم بره
واقعیتهای شبهمحسوسی که مستقیماً ادراک میشروند ،مربروط مریشرود» .(Niebuhr, 1997:

) 221او دربارۀ احساس کردنِ واقعیتِ موضوعاتی انتزاعی چرون اردا ،بره ایرن نکتره اشراره
میکند که قوت چنین احساسی میتواند چنردان باشرد کره «تمرام زنردگی مرا تحرت هاذبرۀ
احساس وهود چیزی که به ن اعتقاد داریم ،قرار گیرد» (هیمز .)33 :2111 ،هیمرز در کتراب
تنوع تجربۀ دینی توهه اویش را بیشتر به نیرومنردترین و کامرلتررین صرورت تجربرههرای
دینی؛ یعنی ،تجربههای عرفانی ،معطوف میکنرد و مریکوشرد ترا برا نگراهی پدیدارشناسرانه
ویژگیهای مشترک چنین تجربههایی را بهدست ورد .به نظر هیمز ،همۀ تجربههرای عرفرانی
چهار ویژگی دارند که عبارتند از :وصفناپذیری ،داشتن کیفیت معرفتی ،زودگذری و انفعرالی
بودن .حال میکوشیم که هر یک از این چهار ویژگی را ،به اهمال بیان
 .8وصفناپذیری

کنیم.

1

به عقیدۀ هیمز «....اشخاصی که تجربههای عرفانی داشتهانرد ،پرس از بازگشرت بره حالرت
عادی گاهی احساس میکنند که محال است که نچره را کره در تجربرۀ عرفرانی برایشران
رخداده ،بتوانند به شیوۀ مناسبی بیان کنند .نان درمییابند که واژهها ،عبارتهرا و هملرههرا
ژرفای تجربۀ عرفانیشان را بهدرستی تاب نمی ورند .وصف ن تجربهها مطلقاً کافی نیسرت
و نه نچه را که تجربهشده ،بهدرستی بازمینمایاند و نه چنان است که دیگرران بتواننرد ،بره
نحو معناداری ،در نچه صاحبِ تجربه شخحاً و بیواسطه ادراک کرده است ،سهیم شروند.

1. Ineffability
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هیمز در این زمینه یاد ور میشود که تجربههای عرفانی بیشتر با احساسات همسویند تا برا
مفاهیم عقلی ،و احساساتیاند که بیواسطه تجربه شدهاند» ).(Barnard, 1997: 13
 .2داشتنِ کیفیت معرفتی

1

اگرچه هیمز تجربههای عرفانی را شبیه بره حالرتهرای احساسری مریدانرد ،بررای چنرین
تجربههایی شأن معرفتی نیز قائل است .وی در این زمینه میگوید« :اگرچه حاالت عرفرانی
ایلی به حاالت احساسی شبیهاند ،اما از نظر کسانی که این حاالت را تجربه میکننرد ،ایرن
حاالت شبیهِ حالت دستیابی به معرفت نیز هست .برهزعرمِ عرفرا ،دمری از طریرق حراالتِ
عرفانی به عمق حقایقی دست مییابد که با عقرل و اسرتدالل میسرر نیسرت .ایرن حراالت
اشراق ،مکاشفه و الهامِ سرشار از معنا و اهمیتند و هرچند قابل توصیف نیستند ،اما احساس
حجیتی به دمی میبخشند که تا پایان عمر اثر ن از بین نمیرود» (هیمز)411 :2111 ،؛
 .9زودگذری

2

با توهه به ماهیت احساسیِ حاالت عرفانی ،این حاالت « ...برای صاحبان نها مدت زیادی
پایدار نیستند ،مگر در مواردِ بسیار نادر .این حاالت معموالً نیم ساعت و یا حداکثر یرک یرا
دو ساعت طول میکشند و سوس به حالت عادی برمیگردند» (قائمینیا)82 :2182 ،؛
 .4انفعالی بودن

3

اگرچه وقوع تجربههای عرفانی را میتوان با برای افعال ارادی تسرهیل کررد ،هنگرامیکره
حاالت عرفانی فرامیرسند ،صاحبِ تجربه « ...احساس میکند که اراده اش را از دست داده
و گویی نیروی برتری او را به تسخیر اویش در ورده است» (هیمز.)414 :2111 ،
دو ویژگی اایر؛ یعنی ،زودگذری و انفعالی برودن «مرنعکسکننردۀ ایرن احساسرند کره
تجربه در کنترل فاعل نیست .تجربه را نمیتوان با تحمیمِ فاعل با راهاندازی علل و اسرباب
1. Noetic quality
2. Transiency
3. Passivity
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عمل ورده و تضمین نماییم .انسان میتواند ارود را مرادۀ تجربره نمایرد ،ولری تجربره در
نهایت به کنترل وی درنمی ید» (پرادفوت.)121 :2133 ،
البته هیمز افزون بر چهار ویژگی یادشده ،ویژگیهای دیگری را نیز بهطرور پراکنرده در
االل بح هایش برای تجربههای عرفانی ذکر میکند .به نظر وی ،یکی از ن ویژگیهرای
دیگر این است که« :در حاالت عرفانی ،ما هم با مطلق یکی میشویم و هرم از ایرن اتحراد
گاهی مییابیم» (هیمز .)431 :2111 ،یکی دیگر از ن ویژگیها ایرن اسرت کره« :بره نظرر
هیمز ،تجربههای عرفانی بسی نیرومندند .به تعبیر او ،تجربهای عرفرانی اسرت کره شردیداً
احساس شود ،بسیار برانگیزاننده باشد و بسی بااهمیرت باشرد» ) .(Barnard, 1997: 17یرک
ویژگی دیگر نیز این است که ،به عقیدۀ هیمز ،تجربههای عرفرانی«.....بایرد دگرگرونکننرده
باشند و تحولی اساسی در زندگی صاحبانشان پدید ورنرد» .(Barnard, 1997: 18) .از براب
مثال ،اگر شخحی تا هنگام وقوع تجربۀ عرفانیاش زندگی را پوچ و بیمعنا بدانرد ،پرس از
چنین تجربهای ،باید انقالبی در زندگی او رخ دهد که ارتباط او برا ههران و برا ارودش را
یکسره دگرگون کند و شیوۀ نگرش او به زندگی را تغییر دهد .از لحاظ معرفتشنااتی نیرز
«احوال دینی برای کسانی که چنین احوال داشتهاند ،همانقدر قانعکنندهاند کره تجربرههرای
حسی؛ بر طبق رأی او تجربههای دینی برای صاحبانشان در مقام توصیف کرامالً معتبرنرد و
در مقام تحویب و توهیه حق هم دارند که چنین باشرند .امرا بررای دیگرران لزومراً چنرین
حجیت و اعتباری ندارند» (عباسی .)11 :2112 ،لذا ،تجربههای عرفانی را مریتروان صررفاً
فرضیههایی دانست که از وهودِ واقعیت مطلقی در ورای این ههان حکایت

میکنند.

از نچه تاکنون گفته شد ،میتوان نتیجه گرفت که ،از نگاهِ هیمز ،گوهرِ دین را بایرد در
دینِ شخحی یا بهعبارت دقیق تری ،در تجاربی هست که در ن ،شخص حضورِ امرِ الوهی
را بهصورت قدرتی برتر و احاطهکننده احساس میکند و براالف نگرشهای پوچانگارانره
به واقعیت ،چنین شخحی همواره ههان را بستنِ الوهیت میداند .لذا ،در نگراهِ هیمرز بره
معنای زندگی و المِ وهودی ،چنین دینی موردِ توهه بوده است.
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معنای زندگی
به یک معنا ،شاید بتوان گفت که مسئلۀ «معنای زندگی» محور اصلی همۀ مباحثی است کره
هیمز در کتاب «تنوع تجربرۀ دینری» طررح کررده اسرت .در ایرن زمینره او ،در مقرام یرک
روانشناس ،میان دو سنخ روانی؛ یعنی ،اشخاص سلیم الرذّهن 6و روحهرای بیمرار ،2تمرایز
قائل

میشود.

از لحاظ روانشنااتی «اشخاص سلیم الذّهن تمایل دارنرد کره همره چیرزِ را در ایرن ههران
اوب ببینند .نتیجۀ این امر نوعی شادمانیِ ذاتی است ،در فضای دینری حاصرل ن سواسرگزاری،
اشنودی و اشتیاق برای پیوستن به وهود الهی است» (ولرف .)333 :2183 ،از همرینرو « :نران
کیفر ازلی را نادیده انگاشته و یا حتی ن را انکار میکنند و بههرای تأکیرد برر فسراد و شررارتِ
انسان بر قدر و منزلرت او اصررار مریورزنرد .نران دلمشرغولیِ همیشرگیِ مسریحیت قردیم برا
رستگاری روح را نه قابل تحسین ،بلکه امری بیمارگون و سزاوار سررزنش مریداننرد»( .هیمرز،
 .)238 :2111چنین اشخاصی از تحمل رنجهایی که ما در زنردگی مریبرریم ،ناتواننرد و بیشرتر
روی بهسوی شادی و نشاط دارند .نان کمتر برر وهروهِ تاریرک و محریبتبرار زنردگی تمرکرز
میکنند و گاهی حتی ممکن است که وهود چیزی به نام «شر» را انکار کنند .اما «فقدانِ اسرتعدادِ
رنج کشیدن که گویا در اشخاصِ بسیار سلیم الذّهن امری فطری و مادرزاد است ،ممکرن اسرت
که بهطور دلخواه و روشمند در دیگران هم پرورش یابد؛ یعنی ،در عین اینکه شر و بردی عمرالً
نادیده گرفته میشود ،ایر و نیکی گاهانه هوهرِ اشیا تلقی شود» ولف .)333 :2183 ،سررانجام،
میتروان گفرت« :کره پاسرخ براری اشرخاص بره مسرئلۀ "معنرای زنردگی" بره الرقواروی
اوشبینانهای وابسته است که نان را از درک اینکه شر میتواند برهطرور هردی وهرود داشرته
باشد ،ناتوان میسازد» )1943: 2

.(James,

در مقابلِ دیدگاه اوشبینانه به زندگی نگرش کامالً متضرادی وهرود دارد کره در ن برر عظریم
بودن شرارتِ انسان تأکید میشود و از این سخن میرود که هنبههای شرارت میز زنردگی از ارود
1. Health-Minded
2. Sick Soul
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ذاتِ ن ناشی میشوند و ما وقتی میتوانیم معنای ههان را بهاوبی درک کنیم که ایرن هنبرههرا را
هر چه بیشتر در دل اود های دهریم (هیمرز .)232 - 231 :2111 ،هیمرز کسرانی را کره چنرین
نگرشی به زندگی دارند «روحهای بیمار» مینامد .روحهای بیمار ،براالف اشخاص سرلیم الرذّهن
« نسبت به ناسازگاریهای زندگی بسیار حساسند .فردی که روح بیمرار دارد ،از ناپایرداری وهرود،
حضور فراگیر رنج و چارهناپذیری مرگ در عذاب است( »...ولرف .)333 :2183 ،اینران گرویی «از
ی به این ههان پرتاب شردهانرد» (James, 1943:
بدو تولدشان با روحهایی ناتوان از احساس شادکام ́

) .3از نظر هیمز «نگرش بدبینانه به زندگی تا حدی منشأِ زیستی دارد ،ولری منشرأِ اصرلیِ روانریش
همواره تضاد میانِ رویدادهای طبیعی و اشتیاق قلبی برای اعتقاد به ایرن اسرت کره در ورای ههران
طبیعت روحی الهی وهود دارد کره ههران طبیعرت تجلری اوسرت» ) .(James, 1943: 9-10از ایرن
لحاظ ،میتوان گفت که «بدبینی اساساً نوعی بیماریِ دینی است .بدبینی چیزی هز نیازی دینری کره
پاسخهای متعارف دربارهاش بهکار نمی ینرد ،نیسرت» ) .(James, 1943: 8-9البتره ،هیمرز یراد وری
میکند که چنین نیازی فقط از تفکری ژرف در الیههای زیررین واقعیرت برمریایرزد .لرذا« ،هریچ
انسان نابخردی نمیتواند گرفتار این نوع از مالیخولیا شود و فقط کسی که بیدین است ،قربرانی ن
میشود .این حالت مالیخولیایی لرزشی بیمارگونه است که از نیاز دینیِ برنیامدهای نشرأت مریگیررد
و صرفاً پیامدِ گریزناپذیر تجربههای شهوانی نیست» ).(James, 1943: 11
روحهای بیمار از راههای مختلفی بره مغراکی کره برر فرراز ن ایسرتادهانرد ،مریرسرند.
«سودازدگی دینی»« ،ترس از ههان» و «احساس گناهکاری» وضعیتهای اضرطراب لرودی
هستند که به عقیدۀ هیمز ،روحهای بیمار را به نگرش بدبینانهای به زندگی سوق میدهنرد.
در اینجا میکوشیم که هر یک از این وضعیتهای اضطراب لود را ،به اهمال توضی دهیم.
سودازدگی دینی

1

سودازدگی دینی درکِ موقعیت پوچ و عب ِ انسان در این ههان است ،ههانی که بره احساسرات
و عواطفِ ما ،اواستههایمان و نیز کاوش عقالنیمان بیاعتناست .در حقیقت ،سرودازدگی دینری
1. Religious melancholy
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نوعی گاهی از فقدانِ معناست .حاصلِ چنین تجربهای گسستِ ارتباطِ دمی برا ههرانِ ارویش
اواهد بود «یعنی ،دنیا در فاصلهای دور ،عجیبوغریب ،محیبتبار و غیرطبیعی و مرموز بهنظرر
میرسد .رنگ و روی ن از بین میرود ،و نَفَسش سرد میشود و در چشمانی کره بره ن ایرره
شده ،هیچ هستوهو و تفکری موا نمیزند» (هیمز)281 :2111 ،؛
ترس از جهان

1

به عقیدۀ هیمز ،ترس از ههان بدترین نوعِ مالیخولیاست .در این نروع از مالیخولیرا «چیرزی کره
ذهن و گاهی شخص معطوف به ن است ،عالم است .اما نهچندان بهعنوان چیزی بیمعنا ،بلکره
بهعنوان چیزی بد» (تیلور .)81 :2181 ،به تعبیر دیگر ،در چشمِ روحهای بیمار «ههان بیشرتر بره
مغاکی ترسناک میماند تا به سرچشمۀ همیشگیِ اوشی و لذت»).(James, 1943: 6
احساس گناهكاری

2

احساس گناهکاری معموالً در بستری دینی رخ میدهد و براالفِ دو وضرعیت اضرطراب
لود قبلی ،بیش از نکه امری عینی باشد ،به ذات دمری مربروط مریشرود .در مروزههرای
مسیحیت گناه با هسم و روح دمی میخته است و دمی را گریزی و گزیری از ن نیست.
در واقع ،گناه یکی از امکانهای ذاتیِ وهود دمی است .از همینرو ،به عقیدۀ هیمز ،برای
واکنشی غیرعادی به این امر نشان میدهند .چنین کسانی علتِ همرۀ محریبتهرایی را کره
تحمل میکنند ،ذاتِ گناه لرودِ اودشران مریداننرد .نران اودشران را از فرامروششردگان
میانگارند و هیچ راه نجاتی برای اودشان

نمیبینند.

اما ،یا راهی برای رهایی از وضعیتهای اضطراب لود یادشده وهرود دارد؟ بره عقیردۀ
هیمز ،یگانه راه رهایی از ن وضعیتها «ایمان وری» است .حال ،میکوشیم که مراد هیمرز
از «ایمان وری» را بیان

کنیم.

1. Fear of world
2. Sense of personal sin
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ایمانآوری

هیمز از پدیدۀ ایمان وری یا تبدل ،که نوعی تجربۀ دینی است ،بهعنوان چراشی وهودی یاد
میکند که از طریق ن ،روحهای بیمار از دوپارگی وهودی به یکوارچگی وهودی مریرسرند.
در چنین تجربهای ،که تغییری ناگهانی و ژرف است ،صاحبِ تجربه حضور قدرت برترری را
احساس میکند و به درک حقایقِ پنهانی دربارۀ سرشت ههان نائل می ید .همچنرین ،برر اثررِ
ایمان وری ههان به طرز شگفتانگیزی زیباتر و واقعیتر بهنظر میرسد .در این حالت ،چهرۀ
بیرونیِ طبیعت عوض نمیشود ،بلکه فهم و تفسیر ما از معنای ن تغییر مییابد .این یعنی اگرر
طبیعت برای ما مرده بود ،اکنون دوباره هان میگیرد .این حالت چنان اسرت کره در ن همرۀ
درها گشوده میشروند و همرۀ راههرا از نرو همروار مریشروند (هیمرز.)321 - 312 :2111 ،
بدینسان ،روحهای بیمار با چنین تحولی بار دیگر زاده میشوند و با تکیه بر قردرتی برترر بره
زندگی با همۀ رنجهایش « ری» میگویند .البته ،در اینجا شادمانیِ روحهرای بیمرار ،برراالفِ
شادمانیِ شخصِ سلیم الذّهن « ...ناشی از غفلت نیست ،بلکه از فهمی عمیقتر و حتی عارفانه
نشأت میگیرد که دیگر شر طبیعی را مانعی بر سر راه اود نمییابد .بردینگونره ،روح بیمرار
وقتی به تجربۀ رستگاری هم میرسد ،باز هم منشِ اصلی اود را حفظ مریکنرد ،منشری کره
برای روح دموی یکبارزاده ادراکناپذیر است» (ولف.)332 :2183 ،
بررسی نظرگاه جیمز دربارۀ نسبت دین با معنای زندگی و آالم وجودی

بر اساس نظرگاه هیمز دربارۀ دین ،تحویری کره در مرادیانگراری علمری 2طری سیحرد سرال
گذشته بر اساس نظریههای تطورگروانه و فلسفههای افزارانگارانه از ههان بره دسرت داده شرده
است ،هایگزین تحویر اوشبینانهای شده است که در الهیرات طبیعریِ فیلسروفان عقلریمشرربی
مانند الیبنیتس بهچشم میاورد .در مادیانگاری علمی عقیده بر این است که نچره برر رفترار
اشیا حاکم است ،قانونها طبیعی هستند .فراوردههای بسیار عالیِ نبو ،انسانی را کسی که شرنایی

1. Conversion
2. Scientific materialism
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کاملی با واقعیتها داشته باشد ،میتواند بر اسراس شررایط هسمانیشران محاسربه کنرد (هیمرز،
 .)38 :2112افزون بر این« ،از منظر مادیانگاری علمی ،همۀ چیزهای این ههان سررانجام نرابود
اواهند شد .دستاوردهای گذرا بهسادگی ،بی هیچ پژواکری و بردون هریچ اراطرهای بره پایران
اواهند رسید .این فروپاشی نهاییِ ههان از ماهیت مادیانگاری علمری ،بردانگونره کره امرروزه
درک میشود ،ناشی میشود» ) .(Gavin, 2010: 88-89از سخنان هیمرز چنرین برمری یرد کره ،از
منظرِ مادیانگاری علمی ،ههان هیچ هدف یا طرح ااصی ندارد و تراروپود ن ،از هریچیرک از
ارزشهای ااالقی ما بافته نشده است .در چنین ههان مادیای انسان هیچ تفاوت نوعیِ ااصری
با موهودات دیگر ندارد و سرانجام ،او نیز پس از تحملِ رنجهای بسیار اواهد مررد .اینجاسرت
که ،به عقیدۀ هیمز ،شب ِ مرگ بر همۀ اوبیهای زندگی سایه مریانردازد و هلروه و دراشرشِ
همۀ برنامهها و نقشههایی را که برای ینده کشیدهایم،

از میان میبرَد.

حال ،میتوان پرسید که ،در این میان ،اوانشِ دینی از واقعیت چه نقشری در معنراداری
زندگی ایفا میتواند کرد؟ به عقیدۀ هیمز «نره نظرمِ طبیعریِ واقعیرتِ نهرایی ،بلکره تحرور
امیدبخشی از ههان پیچیده و شفتهای که در ن نیروهرای روحرانیِ ابردی حررفِ اِرر را
میزنند ،این اطمینان باطنی را برای اشخاص بدبین بهبار می ورَد که بهرغمِ هرگونره تحرور
متضادی که شرایط محیطیِ زیستن در ساحت طبیعری بره ذهنشران القرا مریکنرد ،زنردگی
ارزشمندی را بسازند» ) .(James, 1943: 25-26هیمز معتقد است که« اگرچره ایرن اطمینران
ی مبهم و نامعین است ،با از بین رفتنش تمرامِ روشرنایی و دراشرندگی زنردگی بررای
باطن ́
اوقات نگراهِ ناامیدانره بره زنردگی (حالرتِ
́
ن یکباره ااموش میشود و بیشترِ
اشخاص بدبی ́
اودکشی) پس از ن غاز میشود»

)1943: 26

 .(James,بدین ترتیب ،از نظر هیمز ،ایمران

به ادا و ایمان به هاودانگیِ روح ،که در تجربههای شخحیمان ریشه دارند ،نسربت مرا برا
ههان را یکسره دگرگون میکنند و ما اگرچه در ههرانی کنرده از واقعیرتهرای سرخت و
ی روزی
اشن بهسر میبریم ،با گاهی از اینکه «شجاعت و صبر و تحملمان در ایرن زنردگ ́
به پایان اواهد رسید و در هایی در یک ههانِ روحانی ثمرر اواهرد داد»
)26میتوانیم با قلبی سرشار از رامش ،زندگی معناداری را تجربه کنیم.

(James, 1943:
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نقد نظرگاه جیمز دربارۀ نسبت دین با معنای زندگی و آالم وجودی

بهنظر میرسد که نچه در سخنان هیمز دربارۀ معنای زنردگی مفرروض گرفتره شرده ،ایرن
است که زندگیِ موقت و گذرا بیارزش است .بدینسان ،او مریاواهرد عطرشِ هراودانگیِ
روحهای بیمار را با دین سیراب کند .در واقع ،سااتارِ استدالل هیمز دربارۀ نقرش دیرن در
معنابخشی به زندگی ،بهصورت زیر است:
 .2زندگی فقط در صورتی ارزشِ زیستن دارد که موقت و گذرا نباشد؛
 .1ما با ایمان به ادا و ایمان به هاودانگی روح ،میتوانیم امید داشته باشیم که پرس از
مرگمان زندگی هاودانهای اواهیم داشت؛
 .1بنابراین ،ایمان به ادا و ایمان به هاودانگی روح ،دو مؤلفرۀ معنرابخش بره زنردگی
دمی

هستند.

اما ،استدالل مذکور چند اشکال دارد که بهترتیب بیانشان

میکنیم.

اشكال اول

در مقدمۀ اول ن استدالل تناقضی نهفته است .زنردگی بره ایرن دلیرل پروچ و بریمعنرا انگاشرته
میشود که در نهایت ،دستِ قدرتمندِ مرگ ،مهرِ بطالنی برر ن مریزنرد .امرا مررگ را فقرط در
صورتی میتوان پایانِ نااوشایندِ زندگی دانست که ارودِ زنردگی ارزشِ زیسرتن داشرته باشرد.
بهعبارتی ،ما نمیتوانیم همزمان هم از کوتراهیِ زنردگی و هرم از پایرانی کره در انتظرارِ ماسرت،
شکایت کنیم .زیرا این مانندِ ن است که کسی هم به طعمِ بدِ غذا و هم به کم بودنِ ن اعترراض
کند؛
اشكال دوم

اشکالِ دیگر استداللِ مذکور ایرن اسرت کره صِررفِ هراودانگی و برارورداری از زنردگیِ
نامتناهی سببِ معناداریِ زندگی نمیشود؛ زیرا میتوان زندگیای را تحور کرد کره تهری از
معنا و سرشار از رنجهای عَبَ

است و در عینِحال ،تا ابد ادامره دارد .در چنرین وضرعیتی،

شاید اولین چیزی که رزو میکنیم که از شرش ارالص شرویم ،ارودِ همرین هراودانگی
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باشد .بنابراین ،اگر قدری دقیقتر به مسئله بنگریم ،میتوان گفت کره نچره ،در وهلرۀ اول،
برای ما اهمیت دارد ،تجربۀ لحظاتی سعادت میز است ،فار ،از اینکره ایرن لحظرات کوتراه
باشند یا پس از مرگ نیز ادامه داشته باشند .از همینرو ،چنانکه گَرِت تامسون گفتره اسرت،
میتوان گفت که «زندگی سعادتمندانۀ هاودان ،اوب و معنادار اواهد بود ،درست به ایرن
دلیل که هر لحظه از زمان ،لحظۀ سعادت میزی است و اواهد بود» (تامسرون.)12 :2114 ،
به اینترتیب ،اگر معتقد باشیم که پس از مرگمان زندگیِ سعادتمندانۀ هاویدان و معنراداری
اواهیم داشت ،میتوان گفت که زندگیِ سعادتمندانۀ گذرا نیز معنادار بود؛
اشكال سوم

در مقدمۀ اول ،مرگ شر انکارناپذیری دانسته شده کره همرۀ کوشرشهرای مرا را بریارزش
میکند و ما را از رسیدن به سرعادت برازمیدارد .امرا ،یرا برهراسرتی مررگ شرهدِ لرذات و
زیباییهای زندگی را در کامِ دمی تلخ میکند؟
در پاسخ به این پرسش میتوان گفت کره اگرچره مررگِ مرا هرز :هرداییناپرذیری از
سرنوشتِ ماست ،نیرویِ ن صرفاً به پایان بخشیدن به همۀ امکانهای مرا معطروف نیسرت،
بلکه مواههه با مرگ و مرگ گاهی ،میتواند ما را با هدیت و عزمی راسخ بهسروی تحقرقِ
امکانهای کنونیمان پیش براند ،امکانهایی که ،در غیرِ اینصورت ،میتوانسرتیم تحققشران
را به یندهای دور موکول کنیم .در واقع ،ما برا گراهی از فناپرذیریِ اودمران ،برا توهره و
اهتمامِ بیشتری به گزینش دست مییازیم و از امکانهایی که در ااتیرار داریرم ،بیشرترین و
بهترین استفاده را میکنیم .در چنین وضعیتی ،بههای توهه به فروعِ زندگی ،میکوشریم ترا
استعدادهای ذاتیِ اویش را شکوفا سازیم و برای دیگران نیز سودمند باشیم .لذا ،مریتروان
گفت که ،به طور کلی ،مرگ ضعف و راوت را از چهرۀ زندگی میزدایرد و هرانِ ترازهای
بدان میبخشد .از همینرو ،چنانکه مارتین هایدگر نیز معتقد بود ،میتوان گفرت کره «اگرر
اندیشه به مرگ وهود نداشته باشد و ینده تا بینهایت ممتد فرض شود ،نگاه هیچ گراهیِ
بزرگی از فوریت یا مسئولیت در زندگی وهود ندارد» (مککواری.)31 :2111 ،
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نتیجهگیری
از نگاه هیمز ،دین عبارت است از تجربرهای کره از سرنخ احساسرات و عواطرف اسرت و
موزهها و شعائر و مناسک ،روبنای دین بهشمار میروند .در واقع ،میتوان گفرت کره نگراه
هیمز به دین ،نگاهی روانشنااتی است که در ن عمدتاً بر وهه احساسی و عراطفیِ دیرن
تأکید میرود .دربارۀ نقش دین در معنابخشی به زندگی ،هیمرز منشرأِ نگررش بدبینانره بره
زندگی را افزون بر سیبهای سااتار عحبی ،از لحاظ روانری ،نروعی تضراد میرانِ درون و
بیرون روحهای بیمار میداند .به تعبیری ،در درونِ روحهای بیمرار ،فریرادِ نیراز بره وهرود
روحی الهی ،که بنیاد ههان بر ن استوار و ضامن نظمی پایدار است ،شنیده میشرود ،ولری
در بیرون از نها در مرادیانگراری علمری چیرز دیگرری گفتره مریشرود .ههران ،از منظرر
مادیانگاری علمی ،واقعیتی سرد و بیروح است که بیهیچ غرایتی روی برهسروی نرابودی
دارد .در چنین ههانی ،انسان نیز همانندِ موهوداتِ دیگر ،فرهامی هز نیسرتی نردارد .نچره
ذهن هیمز را بر شفته میکند ،همین پایان محیبتبار زندگی است .اما ،به عقیردۀ او ،ایمران
به ادا و ایمان به هاودانگی روح ،که در تجربههای شخحی ریشه دارند ،نگرشی به مررگ
را سبب میشوند که بر اساس ن ،مرگ گذرگاهی به سوی حیاتی ابردی اسرت .در واقرع،
دین تفسیری از زندگی بهدست میدهد که موهبِ امنیت ااطر و کاهشِ اضطرابِ مررگ و
به تبع ن ،موهب معناداری زندگی میشود .مجموعرۀ متنروعی از شرواهدی کره هیمرز در
کتاب «تنوع» گرد ورده ،گواهی است بر اینکه پدیدۀ ایمان وری ،که تجربهای دینی اسرت،
میتواند چنان دگرگونی عظیمی در زندگی اشخاص پدید ورد که نگرش نان به زنردگی را
یکسره تغییر دهد .اما ،نچه محل نقد است ،نه نقشِ دین در معنابخشری بره زنردگی ،بلکره
تحور هیمز از زندگی معنادار است که ،برر اسراس ن ،زنردگیِ موقرت و گرذرا بریارزش
اواهد بود .در واقع ،هیمز مرگ را تهدیدکنندۀ معنای زنردگی مریدانرد ،ولری همچنانکره
بعضی از متفکران توهه دادهاند ،مرگاندیشی بره زنردگی دمری معنرا مریبخشرد و از الم
وهودی او میکاهد.
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