
 

JPI, 2022; 16 (39): page 546 

A Methodological Study of the Views of Katz and Phillips 

 about Religious Experience 

Seyyed Ali Alamolhoda1  | Jalal Pekani2  | Abbas Oskouiyan3 | Bahman Akbari4    

1. Professor of Philosophy and Theology Department, Payam Noor University, Tehran, Iran. E-mail: Alamolhoda53yahoo.com 

2. Associate Professor of Philosophy and Theology Department, Payam Noor University, Tehran, Iran. E-mail: 

jpaykani@yahoo.com 

3. Assistant Professor of Philosophy and Theology Department, Payam Noor University, Tehran, Iran. E-mail: abosko@gmail.com 

4. Corresponding Author, PhD Candidate of Philosophy of Religion, Payam Noor University, Tehran, Iran. E-mail: 

akbarybahman@gmail.com  

Article Info ABSTRACT 

Article type:  

Research Article 

 

 

Article history:  

Received 17 May 2022 

Received in revised 5 July 

2022 

Accepted 20 July 2022 

Published online 22 September 

2022 

 

 

Keywords:  

religious experience, Katz, 

Phillips, methodology, 

constructivism  

Discussing the scope of religious experience has been one of the most important topics since 

the eighteenth century, and from that period until now, thinkers in various fields of study such 

as philosophy of religion, modern theology, theology and psychology of religion and ... Has 

drawn various opinions in these periods about its nature and nature, the scope of its studies, 

its function in human life and the essence of religion or its truth or falsity. Among other things, 

the phenomenologists and philosophers of religion have drawn dimensions and characteristics 

for religion, one of which is the empirical dimension of religion. Moral, legal, and ideological 

precepts may contribute to the emergence of certain emotions, such as astonishment, fear, and 

humility, and give rise to a wonderful and exhilarating experience, such as the presence of 

God or the transcendent, or the glorification of mystical beings and mystical and inner 

experiences. Become another, to be "quite distinct" from external experiences. Because 

people in many different religious traditions claim to experience God, Nirvana, or Brahman, 

and feel that such experiences give meaning and direction to their lives. It can be 

acknowledged that religious experience is one of the most important issues in the psychology 

of religion and the philosophy of religion.  In the thought of constructivists such as Pradfoot 

and Katz, who mostly emphasize the explanation of religious experience in its mystical 

dimension, they believe that the nature of religious experience is influenced by the network 

of beliefs and mental concepts of the subject and there are no empty experiences of beliefs 

and concepts. On the other hand, in Phillips's approach, religious claims, although they do not 

have a cognitive and narrative aspect, but to explain the statements, one can look at their 

application in one's social life; In other words, in order to understand religious claims, we 

must know the areas of life forms and pay attention to the rules of the game of religion, which 

is a correct belief related to a person's way of life. In the present study, while examining the 

methodology of these views, we try to explain and examine the views of Katz and Phillips on 

religious experience. 
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Extended Abstract 

Undoubtedly, one of the important challenges and debates about religion and its approaches, including the 

approaches of thinkers in the field of philosophy of religion and psychology of religion, is about religious 

experience, and in this regard, the search for religious dimensions and its roots in religious experiences with 

approaches Epistemological, phenomenological, psychological, philosophical and mystical have been 

formed. Considering the events and consequences and challenges that occurred in the field of religion, 

philosophy and metaphysics in the 18th and 19th centuries, At the end of the 19th century, Schleier Macher 

(1834-1768), the founder of liberal/moderate theology, who is one of the founders of religious experience, 

tried to search for religion in an irrational and non-cognitive field and considered religious experience as a 

kind of feeling and devoid of cognitive dimension. For those who lived in the romantic atmosphere of 

feelings and emotions; He opposed extreme rationalism and equating religion with morality (including 

Kant's approach). He considered the principle of religion to be neither revealed teachings, which are 

mentioned in divine religions, nor theoretical reason, as mentioned in natural theology; Rather, in the 

process of formation and ossification of internal and personal experience by Schleier Macher, three basic 

parameters played a significant role; that includes: 1. The project of reducing and transferring religion to 

ethics, which was highlighted by Kant. 2. Due to the historical criticism of the holy texts, the validity and 

reliability of the Christian texts were damaged and re-read. and 3. The concept of revelation and the serious 

challenge that was formed in Christianity in this context. 

So Schleier Macher should focus the field of theology and religion on the wave of emotions and intuition 

and claim that the field of religion should not interfere with the field of knowledge; In other words, religion 

is based on feelings and emotions, not cognitive and intellectual.  

Considering that no independent article has been written in these two views, we tried to express the 

position and position of the mentioned views in the range of views of religious experience, we tried to 

express the methodology of the views of Steven Katz and Phillips, about religious experience, and we 

explained and analyzed the findings of the mentioned views in this field, to give. 
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 :  هاواژهکلید

د ،  پسی لیف،  کتز،  ینیتجربه 

 . یی. ساختگرا یشناسروش

  شمندان یمهم از قرن هجدهم به بعد بوده است و از آن دوره تاکنون اند  اریاز مباحث بس  یکی  ینیبحث از دامنه تجربه د
و   یستیو... را در باب چ  نید  یو روانشناس  انیعلم االد،  د یکالم جد،  ن یچون فلسفه د  یمختلفِ مطالعات  یهاعرصه 

  ا ی   یصدق و کذب آن بنحو ثبوت ای  ن یبودن د  یو گوهر  انسان   ی ، کارکردش در زندگآن   ی ، گستره مطالعاتآن تیماه
  لسوفان یو ف  دارشناسانی، پدکه   نیکرده است. از جمله ا   می ترس  یزمان  یهابازه  ن یرا در ا  یمختلف  ی اظهار نظرها،  یسلب

،  یاخالق  ات است. ممکن است دستور   نید  یاز آنها بُعد تجرب  ی کیاند که  کرده   میترس  ییهایژگیابعاد و و   ن ید  ی برا  نید
پ،  یدتیو عق  یحقوق   یاتجربه   ساز نه یو خضوع کمک کنند و زم  تیخش  ا ی  رتیمانند ح  یاحساسات خاص  ش یدایبه 

موجودات و    ح یتسب  دنیشن  ای،  ییو غا  یموجود متعال  ا یخداوند    شگاهیمانند احساس حضور در پ  زیشگرف و شورانگ
 یِ نید  یهاباشند. از آنجا که مردم در سنّت   یرونیتجارب ب  ز ا  زی، که کامالً متماشوند   یگرید  یو درون  یتجارب عرفان

شان یها به زندگتجربه  لیقب نیکنند که ابرهمن هستند و احساس می ای روانای، نتجربه خداوند  ی، مدعمتعدد و متنوع
و   ن ید  ی است که در روانشناس  یمسائل  نیاز مهمتر  یکی  ینیاذعان کرد که تجربه د  توانی بخشد. ممعنا و جهت می 

تجربه   نییدر تب  شتریمثل پرادفوت و کتز که ب  ییساختگراها  شهی. در اندردیگی قرار م  یمورد توجه و بررس  نیفلسفه د
فاعل   یذهن  میمتأثر از شبکه باورها و مفاه ینیتجربه د تیباورند که ماه نی ، بر ادارند  دیآن تأک یبه بعد عرفان ینید

هرچند که    ینید  ات یهم مدع  پسیل یف  کردیدر رو   ییوجود ندارد و از سو  میفاهاز باورها و م  یشناساست و تجارب خال
شناختار حکا  یجنبه  ولندارند  یگرت یو  زندگمی   یاظهارات  نییتب  یبرا  ی،  در  آنها  کاربرد  به  فرد    یاجتماع  یتوان 

  می توجه کن  ن ید  ی و به قواعد باز  میرا بشناس   یاشکال زندگ  یهاطه یح  دیبا  ین ید  ات یفهم مدع  یبرا  یبعبارت  ست؛ینگر
زندگ  کیکه   نحوه  به  درست  سع  یباور  حاضر  پژوهش  در  است.  مربوط  بررس  ی فرد  ضمن   یشناسروش   یشده 

 پرداخته شود.  ینیدر باب تجربه د پسیلیکتز و ف یهادگاه ید ی و بررس نییمزبور به تب یهادگاه ید
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 مقدمه 

از چالشبی یکی  و رهیافت  هاتردید  دین  باب  در  مهم  مباحث  رویکردو  از جمله  آن  اندیشمندان حوزههاهای  و    ی  دین  فلسفه 
های  ی دینی با رهیافتهای آن در تجربههاروانشناسی دین در باب تجربه دینی است و در این راستا جستجوی ابعاد دینی و ریشه 

  امدها یو اتفاقات و پ  دادهای و رو  عیبه وقا  ت یبا عنافلسفی و عرفانی شکل گرفته است.  ،  روانشناختی،  پدیدارشناختی،  شناختیمعرفت
- 1768)  ماخر  ریدر اواخر قرن نوزدهم شال،  در قرون هجدهم و نوزدهم رخ داد   ک یزیفلسفه و متاف،  ن یرصه دکه در ع  ییهاو چالش

  ی رمعرفتیو غ  یرعقالنیغ  یرا در ساحت  نیکرد د  یسع،  است  ینیتجربه د  انگذارانیکه از بن،  یاعتدال  /برالیل  اتی( مؤسس اله1834
 احساسات و عواطف  کیرمانت  یکه در فضا  ایشان  یبداند. برا  یاز بعد شناختار   یاحساس و عار   ی را نوع  ینیجستجو کند و تجربه د

را نه   نیبه مخالفت برخاست. او اصل د  از جمله رویکرد کانتی( )  با اخالق   نید  ی و همسان انگار  یافراط   ییاگربا عقل  ست؛یزمی
در روند   بلکه  ؛مطرح است  یعیطب  اتیچنان که در اله  یمطرح است و نه عقل نظر  یاله  انیدانست که در اد می  یان یوح  می التع

: اند ازداشتند؛ که عبارت  یینقش بسزا  یماخر سه پارامتر اساس  ریتوسط شال  یو شخص   یتجربه درون  یبندو استخوان  یریگشکل
شاکله و اعتبار و وثاقت  ،  متون مقدس   یخینقد تار  سبب. به  2با کانت برجسته شد.  که    قبه اخال  نید  لیو تحو  لی. پروژه تقل1

  نه یزم  ن یدر ا  تیحیکه در مس  یو چالش جد  ی. مفهوم وح3  قرار گرفت و   یدار و مورد بازخوانخدشه  تیحیمتون و نصوص مس
حوزه    دیشود که نبا  یاحساسات و شهود متمرکز کند و مدع  بر موجرا    ن یو د  اتیاله  حوزه،  کرد  یماخر سع  نیشکل گرفت. بنابرا

اهمیت    به  تیبا عنای.  و عقل یاز سنخ احساسات و عواطف است نه از سنخ شناخت   نید  یعبارته  به حوزه شناخت تداخل کند؛ ب   نید
، امده یدر ن  ریبه تحر  یه مستقلمقال  دگاهیدو د  نیکه در ا   نیا  های کتز و فیلیپس در باب تجربه دینی و زبان دین و با توجه دیدگاه 

شناسی  ، به بیان روش رویکردهای تجربه دینی  های مزبور در گستره در این مقاله سعی کردیم ضمن بیان موضع و جایگاه دیدگاه 
ل و  های مزبور را در این حوزه مورد تحلیی حاصل از دیدگاه ها در باب تجربه دینی پرداخته و یافته ،  های کتز و فیلیپسدیدگاه 

 ارزیابی قرار دهیم.  

  سیوید دگاهیاز دآن  یبندطبقهماهیت تجربه دینی و . 1
پترسون و  )  معاصر  نیفلسفه دو   (2003؛ اسپیلکا و دیگران،  2002)جیمز،    نید  یروانشناس  یاز موضوعات اساس  یکی  ینیتجربه د
  یلسوفانیف یهاچالش یدر پ مباحث آن در غرب عمدتاً  و گستره ینی( است. تجربه د1999، ندلی ؛1375، سلر یگ ؛1390، همکاران

ماخر گسترش   ریشال  یهاشه ی قرار دادند به وجود آمد و با اند  دیرا مورد ترد  یمدرس   یکالم  نیو کانت که براه  ومیچون دکارت تا ه
معرفت بخش   یاتجربه،  ین یشد که تجربه د  یمدع،  «یحیمس  مانی»ا،  ماخر در اثر معروف خود   ری (. شال2:  1393،  یجانیباآذر)  افتی

  ن ی متأثر از ا،  از جمله رودلف اُتو  یاریبس  شمندانی(. اند86:  1380،  چاردزیر)  مطلق« است  یبلکه »احساس وابستگ،  ستین  یو عقالن
: 1957)اُتو،    است  یگریبه هر امر د  ر یناپذ  لیو کامالً منحصر به فرد و تقل  یروان   یحالت ،  ینویتجربه م،  هستند. از منظر اتو   دگاهید
 یبا عنوان »سخنران  یادر مقاله  یماخر قرار دارد. و  ریشال  یدر سنت فکر  یاست که به نحو  یهم از کسان  نیتگنشتایو  گیلودو  (.1

؛  197:  1381،  نیتگنشتایو) کرد  فیتوص  1مطلق«   یمنیسخن گفت که آن را به »احساس ا  یتجربه شخص  کیاز  ،  درباره اخالق«
تنوع تجربه را در شش مورد  ،  کامل  یحصر و احصا  یبدون ادعا  سیوید،  بندی تجارب دینیاما در باب طبقه  (.22:  1383،  مالکوم

. تجارب 3آلستون(.    امیل یو)  یبر ساخت ادراک حس  یمبتن  ای  3ی . شبه حس 2  .2ی ریارب تفس. تج1:  کند که عبارتند از می  میترس
  7اُتو  ینویم تجربه .6 ( ومزیج امیلیو و س یاست رینظ) 6ی . تجارب عرفان5. 5راگی. تجارب اح4(. انیتجارب رُسل و حوزه اد، )4ی ان یوح

 باشد. می کنیم که موضع بحث کتزمی در این مقوله به تجارب عرفانی اشاره .(65- 33: 1989)دیویس، 

 ی تجارب عرفان. 1-1

 
1. a sense of absolute safety 
2. interpretive experiences 
3. Pseudo- intuitive 
4. revelatory experiences 
5. restorative experiences 
6. mystical experiences 
7. the numinous experiences 
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د  یبرخ تجارب  برا  ینیاز  دارا  یاگر  شونده  جمله  ل یذ  ی های ژگیو  یتجربه  واقع:  از  رها،  مطلق  تی احساس  از   ییاحساس 
ا  ایاحساس وحدت و احساس سعادت  ،  تیزمان و مکان و فرد  یها تیمحدود را »تجارب   ینیقسم تجارب د  نیآرامش باشند؛ 

، بر شمرده است  سیویکه د  ینیدر همه اقسام مختلف تجربه د  اگر(.  373-398:  1394،  یفعال :  و ر.ک)همان    دنامنمی  «یعرفان
با واسطه با امر   ایواسطه  بی  است و همه آنها به صورت  یامر متعال ،  میکه متعلق آنها به صورت مستق  می کنمی  مشاهده،  میکن  یتأمل

که شامل تجارب    ردیگمی  مد نظر قرار   جاربسه نوع ت  نیفلسفه د  در حوزه،  که از موارد شش گانه  نیا  مرتبط هستند. مضافاً  یمتعال
خواه به عنوان عامل و خواه به عنوان  ،  است که شخص  یاهواقع  ینید  تجربه  نیباشد. بنابرامی  ینویو تجربه م  یو شبه حس  یعرفان
خداوند    یتجلّ  ایخداوند    یعنی)  است  یعیمافوق طب  یحضور  ای تجربه موجود    نیگذراند و از آن آگاه است و متعلق امی  از سر ،  ناظر
 یقتیحق  ایعذرا( و    م یمر  رینظ  یت یشخص  یمانند تجلّ)  با خداوند مربوط است  یاانگارد که به گونه می   یآن را موجود  ایفعل(    کیدر  
 ریاز سا  ینیتجربه د  زیتما،  گرید  ریتعب  به  .(37- 36:  همان،  پترسون و همکاران)  است  ریاپذن  فی که توص  یقتیپندارد؛ حقمی  ییغا

 ابد؛ یمی محسوس را با حواس خود در  یتجربه کننده امر،  یبه متعلّق آن است. در تجربه حس  یعلم  ای  یمانند تجربه حس،  تجارب
است که   یا  ربههر گونه تج  ینی»تجربه د،  تمنیشود و به قول برامی  یتلقّ   ینیاست که د  یمتعلّق تجربه امر  ینیاما در تجربه د

انسان با خداوند  یهر  ارتباط  ا،  ینی»تجربه د،  رو  امیلیو  ری(. به تعب1379،  لنگهاوزن)   «تواند داشته باشدمی  در  است که   یتجربه 
 (. 1379، رو امیلیو) «خدا را حس کند میشخص در آن حضور مستق

 ینیگستره تجربه د یهاافت یو ره کردهایرو. 2
اشاره    حوزه  ایندر   دارشناسانهیپد  کردیروو   شناسانهمعرفت  کردیرو  یاساس  کردیتوان به دو رومی  ینیتجربه د  مطالعاتی  گستره  در
حور بحث و مطالعات در م  1دارشناسانه یپد  کردیرو  در.  گیرندمی  های کتز و فیلیپس بنوعی در رویکرد ساختی قرارد که دیدگاه کر

باشد می یو اوصاف هایژگیو و هاچه شاخصه یست و داراهااز چه سنخ تجربه ی نیکه تجربه د نی و ا ی استنیتجربه د تیباب ماه
مطالعات و پرسش   حورم  2شناسانهمعرفت  کردیمربوط به آن کدامند. اما در رو  یها دگاهیو د  هاافتیو ره  ینیکه انواع تجربه د  نیو ا

 .باشد ی نید یکننده باورها  هیتواند توجمی  زانیتا چه م ینیاست که تجربه د نیا ینیدر باب تجربه د یاصل
 :  از هم اشاره کرد زیمتما دگاه یتوان به دو دمی، یدارشناختیپد کردیرو در

  3ییگراذات  هینظر. 1-2

تجارب ،  افتیره  نیدر ا،  است  ین یتجارب د  نییتب  یمهم برا  ی ها میاز پارادا  یک ی  ییاگرتینیو ع  تینیاصل ع،  اهاگرذات  افتیره  در
 ی نیتجربه د  یفرد تجربه کننده است. بعبارت   می باورها و مفاه  ذات واحد بوده و مستقل از شبکه  یتعدد و تنوع؛ دارا   رغمیعل  ینید
 ین یتجارب د،  ییاگرذات  دگاهیبر اساس د،  گرید  انیدهد. به بمی  رخفرد    میاز باورها و شبکه مفاه  تقلاست که مس  یاتفاق  کی

رهنگ عارف انتظارات و ف، معلومات ، که زبان نیا کنند: اواًلمی دو ادعا را دنبال  یاها به طور کلگرذات .دارند یهسته و لبّ مشترک
هسته   یو عرفان  ینیکه همه تجارب د  نیا  اًیدهند. ثاننمی  اش دخالت ندارند و به آن شکل و صورتو صاحب تجربه در تجربه

 . فرهنگ و معلومات است، متأثر از زبان  ریدارند که همان تجربه خام و محض و غ یمشترک
بنام   یمشترک و گوهر مشترک  هسته ذات واحد و  یرا دارا  انیگراتجربه  گریو د  امبرانی، پعارفان  ین یهمه تجارب د  دگاهید  نیا

 شی، فرهنگ و پناب بوده و از زبان ،  ی، تجارب عرفانگراهاذات  کردیدر رو.  شماردذات مطلق می  ا ی(  ینوی)می  مواجهه با امر الوه
، مبنا و گوهر گراهاذات افتیدر ره .معرفت زا هستند یتجارب حس گریتجربه کننده متأثر و منفعل نبوده؛ بلکه بمانند د یها فرض

موجود در   یعقالن   یهاآموزه  نیو همچن  یآسمان  انیموجود در اد  یهاباشد. لذا به آموزههر شخص متألّه می  ینیتجربه د،  نید
موضوع  ،  انتیاست و د  5«ینی، »انتباه داساس   نیبر ا  انتید  یمبنا  .نهندنمی  یوقع   4کانت   یالقاراده اخ  هیو نظر  یع یطب  اتیاله

، ماخر  ریشال  یدگاههایتوان به دمی   کردیرو  ن یا  شمندانی(. از جمله اند40:  1368،  رنرده )هوردمُ   یرسم  دی، نه عقاتجربه زنده است
 کرد. رهاشا مزیو ج سی است یکردهایو رو، خیلیپاول ت هی، نظرآلستون  امیلیو هی، نظراُتو  هینظر

 
1. phenomenological approach 
2. epistemological approach 
3. theory of essentialism 
4. Kant's theory of moral will 
5. religious awareness 
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  1یی گراساخت  هینظر. 2-2

ساخت ذهن و   یاست. بعبارت   ینیتجارب د  نییتب  یبرا  یاساس  یهام یو توجه به ذهن از پارادا  ییاگرذهن،  اهاگرساخت  افتیره  در
مستقل از تجارب   ینینقش دارد و تجربه د  ینیتجارب د  یر یگ و شکل  بندی شاکلهدر  ،  فرد تجربه کننده  میشبکه باورها و مفاه

در   یدارشناسیپد  دهد. در حوزه می   را شکل  ینیشخص شاکله تجربه د  میو مفاه  اورهاب  و شبکه ست یو ساخت ذهن فرد ن  یشخص 
   باشد.می (ییاگرو ساخت ییاگرذات) دو حوزه ن یمربوط به ا یها آنها از جمله چالش یها افتیو ره ها دگاهید نیا ینیباب تجربه د

و   هایشداوریها و پفرضشیمتأثر از پ  ینید  یهاهسته مشترک نبوده و تجربه  یدارا  ینی، تجارب دگراهاساخت  کردیدر رو
  ان یگراچنان که خود ساخت  ؛ یاز فلسفه کانت   انیگراساخت  شتری ب  یریرپذیتأث  .است  یو اجتماع   یفرهنگ ،  یاعتقاد   یهادانسته   شیپ

به فلسفه هوسرل و    انیگراتوجه ساخت  .اوست  2یی کانت و فلسفه استعال  ه یاز نظر  یدیجد  ریآنان تقر   هینظر کنند کهاذعان می
اقوام   انیدر م  یاختالف و تنوع و تشتت تجارب عرفان  یکسری تجربه ناب وجود ندارد؛ آنچه هست وجود  ست.  او  یجهت التفات /ث یح

برعکس رویکرد )  از آن باشد  ی تواند خالاست و نمی  یو تئور   می از مفاه  یتجربه انبان  نیباشد. بنابراگوناگون می  انیها و ادو فرهنگ
 گراها(.ذات

سه فاکتور سازنده   نیاست و ب   یو به ناچار سه وجه  یالتفات،  گرید  یها همانند معرفت  یمعرفت عرفان،  انیگراساخت  دگاهیاز د
:  1393،  یل یاند )اسماعیسه وجه  یساختار  یها داراهمه معرفت  نی. بنابراستیبرقرار ن  یاتحاد  چیعالِم و معلوم و علم ه  یعنیآن  
کند و قرار می  ستیکه عارف در آن ز  یا  یو اجتماع  یسنّت مذهب  ژه یعارف و تجربه کننده بو  یاجتماع ،  یفکر   یهانهیزم  .(68

است و برخاسته از    یکی  ین یتجربه د  یو محتوا  ر یاست و تفس  ر یمتأثر از تفس  شهیتجربه هم  .باشدشکل دهنده تجارب می ،  گرفته
  ن یذهن تجربه کننده است. از جمله طرفداران ا  نیمعلول هم یفانو عر  ینیتجربه کننده است و تجارب د  میچارچوب ذهن و مفاه

: همان،  رنهورد)  کتز اشاره کرد  ون یو است  تیرا  نیو،  پرادوفوت،  رتاسما  نانین،  ک یجان ه،  کتز،  ن یتگنشتایتوان به ومی  کردیرو
 یتمام  ان یوجود و هسته مشترک در م  ن یادیکه بر فرض بن  ییگراذات   یعنی  بیرق  دگاهیاست به د  یواکنش   ییگراساخت  .(63-93

 کند. می دی تأک یو عرفان ینید یهاتجربه

  کتز ونیاستشناسی رهیافت . روش 3
  ژه یو بوِ  ینیبه تجارب د،  گستره  ن یدر ا،  افتی  ی شتریو اُتو بسط ب  مزیجها  شه یماخر شکل گرفت و با اند  ریبا شال  ییاگرذات  کردیرو

 نیراست یدانستند و معتقد بودند که عرفامی یمشترک هسته ی نوع تجارب را دارا نیکردند و امی دیتأک مزی اُتو و ج یتجارب عرفان 
و    یفکر  یهانه یباورند که زم  ن یبرا  انیاگرذات ،  یریکنند. به تعبمی   واحد را تجربه  آن هسته ،  خاص  یدست کم در تجارب عرفان

مذهب   یاجتماع،  یذهن  میمفاه تفس  ی و  در  ماه  ریعارف  و  تکوّن  نه  و  ا  تیآن تجارب  از  است؛  اثرگذار  تنوع   نیآنها  رغمِ  به  رو 
  اد یمشترک    هسته   ان؛یاگرساخت آنها وجود دارد. اما  ان یدر م  یمشترک  هسته،  گوناگون   یهادر سنّت  یتجارب عرفان  یها گزارش 

و    هافرهنگ،  اقوام  انیدر م  ی در سراسر جهان منکرند و به اختالف و تنوع و تشتت تجارب عرفان  یتجارب عرفان   انیشده را در م
 یهانهیتوسط زم  -به طور خاص و گسترده  -آنها  ریو تعب  ریو نه تفس  یخود تجارب عرفان  انیاگرباور دارند. به اعتقاد ساخت  انیاد

شود و متأثر از شبکه  می  شکل داده،  که عارف در آن قرار دارد   یا  یاجتماعو    یسنّت مذهب  ژهی بو،  عارف  یاجتماع،  یفکر،  یذهن
 (. دانندمی میکه آنها را مستقل از شبکه باورها و مفاه انیاگربرخالف ذات) ستی بوده و مستقل از آنها قابل تصور ن میباورها و مفاه

توان به دو می  سنجه  کیدر  ،  باشدمی   ز یکه مورد توجه کتز و پراودفوت ن  ؛یدر تجارب عرفان  ژهیبو  ییاگرساخت  کردیرو  در
است که مطابق    یافراط  ای  یحداکثر   ایمطلق    ییاگراول ساخت  افتیاشاره کرد. ره  یدر تجاربِ عرفان  ییاگراز ساخت  ریو تعب  ریتفس

تجربه ،  ییاگرنوع از ساخت  ن ی. در واقع در اابدیمی  صورت  هانه یزم  ش یاز پ  ی مجموعه ا  توسطتجربه به طور کامل  ،  نگرش   نیا
  یاست که دارا   یذهن  و تنها مجموعه  ستیاز عالم خارج از نفس در کار ن  یحس  یورود  چیمانند توهم است که در آن ه  یعرفان

باورها و    یِدارد که عرفان بسط روان  دهیعق،  ه ینظر  نیا  فداراناز طر،  مِلوی(. رابرت گ82:  1384،  فورمن)  تجربه گونه است  یاتیح
ارزش   ین ید  یهاارزش    ا ی  یحدأقل   ای  رمطلقیغ  ییاگرساخت،  ییاگراز ساخت  یبعد  افتی(. ره81  :همان)  نامتعارف است  یها با 
  یبا ورود گرید یو بخش شودمی ساخته یذهن یهانهیزم شیپ از خود تجربه توسط مجموعه یبخش ، نگرش  نیاست. در ا یاعتدال

طرفدار را    نیشتریب،  رسدمی  تر به نظر ه علت آن که معقول ب  ییاگرساخت گونه از  ن یگردد. امی  فراهم  یگرید  یهر ورود  ای  یحس

 
1. the theory of constructivism 
2. transcendental philosophy 
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، نیبنابرا.  شودمی  گروه قلمداد  نیا  در زمره،  یعرفان  ییاگرمدافع ساخت  نی(. کتز مهم تر82-81  :همان)  به خود معطوف کرده است
. کتز اشاره کرد که از ی. تونیتوان به استمی،  یتجارب عرفان  طهیدر ح  ییاگرساخت  در عرصه  تیشخص  نیترجمله برجستهاز  
از شبکه باورها و    یتجارب خال  نیدارد و ا  یا دهیچیساختار پ  کی  ینیکتز هر تجربه د  کردیاست. در رو  ییاگرساخت  انگذارانیبن

 ریمختلف در محتوا بصورت تفس یها در فرهنگ ین ید یو باورها  میچارچوب مفاه ییو از سو .ستین کنندهشخص تجربه  میمفاه
است و برخاسته از چارچوب ذهن و    یکی  ینیتجربه د  یو محتوا  ریاست. تفس  ریمتأثر از تفس  شهی تجربه هم  یوجود دارند. به عبارت

کتز در  ،  راستا  ن یذهن تجربه کننده است. چنان که در ا  نیهم  لول( معیعرفان)  ینیفرد تجربه کننده است و تجارب د  میو مفاه
 شیپ  گرانیو د  سیو اُتو و است  مزیفراتر از ج،  آن  یفلسف  یها لیداد تا بحث بر سر عرفان و تحل  یبیترت  1ی فلسف   لیعرفان و تحل

 . (3: 1978)کتز،  رود
: 1999)فورمن،    است  ی شکل دهنده به تجارب عرفان  یمفهوم اعتقاد به وجود چارچوب    دهنده  جیترو  نیترمهم ،  کتز   نیبنابرا
با هم   زین  هااند و سنّتگوناگون   یها سنّت  یبرآمده از باورها،  یاست که از آنجا که تجارب عرفان  نیا،  باور  نیا  جهی نت  (.10-16

ا دارند.  دارا  گریکدیبا    یذات مشترک،  تجارب  نیتفاوت  »تجربه و    2واسطه« بی  »تجربه  یبعبارت اند.  نیادیبن  یتفاوتها  یندارند و 
  ک ی نیبنابرا .4ترک« اشتراک ندارند و نادرست است مش »هسته کیدر  یتجارب عرفان یکه تمام نیا یوجود ندارد و نف 3محض« 

 ینیاست که تمام تجارب د  ان یاگرذات  رش یاصل مورد پذ  نی ا  ینف  ییاگرساخت  کردیدر رو  یو اساس  یادیبن  پرسش مهم و مسأله
از   ینید  یهامتفکران در باب واجد بودن تجربه   یهاشهیاند از  یندارند. لذا مطابق بعض  یمشترک  هسته   یتجارب عرفان  ژه یو بو

ا که  مشترک  بو  نیعناصر  تجربه  ژه یامر  است  یعرفان  یهادر  تجربه  یعن ی،  مشهود  معرفت  ییهادر  متضمن  و بی  که  واسطه 
وحدت  تقدّم دارد. عارف به مرتبه ییو موضوع شناسا ییفاعل شناسا انیم زیکه بر تما یمعرفت، است ییغا تی از واقع یراستنتاجیغ

  را تجربه  ییو موضوع شناسا  ییفاعل شناسا  انیم  یز یتما  چی که ه  یوقت   یعن ی)  یمعرفت  ثیخواه ازح،  شودمی  ئلنا  ییغا  تی با واقع
و موضوع تجربه وجود ندارد(.  گرشخص تجربه انیم یا یواقع زیفاصله و تما چیکه ه یوقت  یعنی) یوجود ثیخواه از ح، کند(نمی

  ان یب،  کار  ن یاما به محض انجام ا،  قرار داد   ر یتوان مورد تعبمی  ی عقل  میمقوالت و مفاه  یریبا بکارگ  ا یو    را فقط بعداً   ه تجرب  نیا
 شود.می زائل هیاول آن تجربه 5یِریناپذ

  کتز  افت یره  یهام یپارادا. اهم 3-1

 د:کر میترس لیرا در اصول ذ  یاز سنخ عرفان ینیکتز در باب تجارب د یتوان شاکله ادعاهامی ینگرش کل کی در
 .ی عرفان یهابر تکثر تجربه  دیبا تأک ییگرامکتب ساخت یگذارانیبن •
 .ها در تجربه و پساتجربهتجربه یرمندیتفس یعنی ی مندنهیبه زم ییگراساخت فیتعر •
 .محض یخالص و رد مطلق آگاه یهامطلق تجربه ینف •
 .هاو باورها بر تجربه میمفاه، طیشرا ینگیشیپ •
 .باورها یاز جنبه با واسطگ یعرفان یهاتجربه  یریزناپذیگر •

 
1. mysticism and philosophical analysis 
2. immediate experience 
3. pure experience 

  ی، زمان. به اعتقاد اوستین  یاز سنخ تجربه حس  ی نیاست و تجربه د یع یمافوق طب  نییتب  یبه عنوان نوع  ینیتجربه د، پرادوفوت  شناسیرهیافت روشدر توضیح این که  .  4
  مییگو ی م یصورت  ر مثال د یعلّت تجربه باشد. برا   ءیآن ش اًیمدرَک وجود داشته باشد؛ ثان ءی ش باشد: اوالً لیذ یهایژگیو  یدانست که دارا  یرا حس یتوان تجربه ا یم

دارد.   یقیو حق یواقع  ی، وجودمتعلّق ادراک، یدر ادراک حس، نیشده باشد. بنابرا  x یداریعلّتِ تجربه د zوجود  اًیوجود داشته باشد و ثان z است که اوالً دهیرا د x  ،zکه
  یرا از سنخ تجربه حس  ینیکرد. پس اگر تجربه د  دا یپ  یآنها هسته مشترک   انیتوان میو معتقد است که نم  ردیپذیرا م  ین ید  یهاکه پرادوفوت تنوع تجربه  نیا   مضافاً

چون   م؛یرا موهوم انگار  یو مابق  ی را واقع   ینیاز انواع تکثّر تجارب د  یکیتنها    میتوانی، مصورت  نیدارد و در ا   یقیها وجود حقتجربه  نیکه متعلّق ا   م یریبپذ   دیبا،  میبدان
  ینید، تجربه  پرادوفوت  شهیدر اند  نی. بنابرا میبدان  ینیها را برخوردار از تجربه دتمام فرهنگ  میتوانینم،  جهیباشند. در نت  یواقع   عارضتجارب مت   نیهمه ا   ستیممکن ن

بودن و عنصر اعتقاد است که در    ی، به جهت ناگهانشودیاحساس نم  هیو فرض  هی است که حامل اعتقاد است و اگر به صورت نظر  یا شهیبلکه اند،  ستین  یتجربه حس 
که احکام   ی، در حالکنندگان اعتبار مطلق دارندتجربه  یبرا   یو عرفان  ی کرد تجارب حسیاو تصور م   را یاشتباه است؛ ز  مز یج  یادراک حس   ه ی، نظرضمن آن است. به اعتقاد او

 ( 357:  1393، پرادوفوت) رندیگ ینظر قرار م دیمورد تجد دیدر پرتو تأمّل و شواهد جد غالباً یحس
5. inexpressibility 
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 ی تیترب  -یاتیسلوک از نظام اله  ندیتأثر عارف در فرا  یعبارته  . بیعرفان  یهاها و گزاره در همه تجربه  1ی التفات   ثیوجود ح •
 .است نیشیبنحوِ پ یاعتقاد ییگراشکل دهنده سنّت راتیکه تجربه حاصل تأث نیمتون مقدس و ا

 .هاآن تجربه یریناپذ ان یب نشیبا گز یعرفان  یهادور ساختن پژوهش از تجربه •
 .نیشیپ یبه آگاه تیآن واقع نیّمشروط به تع، یعرفان یها تجربه تیواقع  رش یپذ •
 .(1396، یفضل) یعرفان ییگراسنت هینقد نظر •
 یالزم به منظور فهم  یخ یو تار  یمطالعه متن  ندیفرا   یبرا  یبه عنوان فتح باب  یبه نقش أسوه در هر حلقه عرفانتوجه   •

ها شه یاند،  یاست که زندگ  یآرمانصود از أسوه شخص  قم  .یو افراط  یدر هر دو چهره سنّت  یاز تجربه عرفان  قیکامل و دق
 :اند ازعبارت  یو عرفان ینیأسوه در سنّت د  یها یرگذاریکارکردها و تأث یبرخ  .است   رگذاریدر جامعه تأث  یو   یو کردارها 

کنند و به آن    یرویاز آن پ دیاست که مؤمنان با  یحیو اعمال صح  یریگاز جهت  ییهاأسوه عرضه کننده نمونه  -
 .شوند کینزد

 .سنّت است ینیاو نمودِ ع -
 ه.آن در جامع یها و کردارهاشهیاند قیاز طر یاخالق  یأسوه به عنوان نمونه آرمان یاثرگذار -
 .هر چه باشد قتیحق نی سنّت است؛ حال تصور موجود به ا قتیسوه اثبات حضور مستمر حقأ -
سنجشِ   یبرا   اریّع  کی  گاهیجا،  شود  دهیبا آن سنج  سهیدر مقا  دیمؤمنان بااعمال  ،  کمال  یبرا  یاو با نهادن ضوابط -

 .ابدیو اعمال موجود را می هایریگ جهت
 ممکن است حامل   ایص(؛  )  مثل محمد،  باشد  دیجد  یبا خود حامل وح  -شهیهم  یالبته نه برا  -أسوه ممکن است -

 .مثل بودا، باشد دی جد یهاآموزه 
( مثل  ینید  یهاه از آموز  نینو  یمفسر)  باشد  یمی قد  یهااز آموزه  دیجد  یریآشکار کننده تفسأسوه ممکن است   -

مربوط به    هاییی گوبیغ  تحقق تورات است؛ مخصوصاً  ایکند  که به تورات عمل می   ن یدر مورد ا یسیع  اتیمدعّ
 ...موعود و حیمس

توانند زنده باشند و  ها میکه آموزه   نینشان دادن ا  لهیبه وس،  است  یاعتقاد  ق ی زنده حقا  تیاو اثبات کننده واقع  -
 .کنداشاره می، شده و آموخته شده انیاساِس سنّت ب نیتر یاساس انِیکه او به جر نیمهمتر ا

 ی انیبه ب،  شوندفراتر از زمان است که به او نسبت داده می  یتیثیح   یو هم دارا  یفان  تِی ثیح  یهم دارا   غالباً  او -
اند؛ از خیتار فراتر از  یت یو همزمان شخص  یخ یتار  تیشخص  کیبلکه    ستندین  یخی تار  تیشخص  اًآنها صرف  گرید
  ن یهستند. در واقع اعتقاد بر ا  زیدر حال حاضر ن  ییهابلکه أسوه ،  ستندیدر گذشته ن  ییهاها فقط أسوهرو أسوه  نیا

 .(105و  37: 1383، کتز) معاصر در هر نسل وجود دارند دانِیمر  ای روانی است که آنها همزمان با پ
 یعنیشود. تجربه محض  می  یبندفرد تجربه کننده شاکله  یو اعتقادات و باورها و هنجارها   میمفاه  یبر مبنا  یاهر تجربه •

باشدبی  که  یاتجربه ب  یمنتف،  واسطه  د  یمندواسطه  یعبارته  است.  تجارب  ا  ینیهمه  واسطه  نیو    آنها هم   یهاکه 
 .(456: 1382، افرویتال) بخشندمی اتیاند که به آنها حیمفهوم ییهاطرح

و اعتقادات    میوجود ندارد که بدون واسطه مفاه  یاتجربه   چیاست ه  یچنانکه مدع،  کانت  مانوئل یکتز از ا  یریرپذیتأث •
ها باورها علّت تجربه ،  گر یذهن در حصول تجربه و شکل دادن به آن مؤثر است. به عبارت د  نیشیحاصل شود و ساختار پ

 .هستند
 .آنها است یو باورها  یفرهنگ میمختلف معلول تنوع مفاه یهاها نزد عارفانِ فرهنگتنوع تجربه •
 .میمفاه نیتجربه به صورت ا یمحتوا یوابستگ •
 .یو باورها و متون عرفان یبخاطر تنوع فرهنگ یزبان عرفان یدگیچیپ •
 .اوست ستهیمتن ز یدرک زبان عارف منوط به رجوع به فرهنگ و اعتقادات و هنجارها و باورها و بعبارت  •

 
،  شودیم  اساس گفته  نیاند. بر ا شده  یریگبدان جهت  ایدارند    ییمحتوا   ایمتعّلق  ،  یذهن   یها  تلکه حا  نیا   یعنی  (Intentionality)  یجهت التفات   ای یقصدمند  /ثی ح  .1

زاده  یکرباس ،  یحاالت ذهن  یو محتوا   یالتفات  ثیمقاله ح  نیو همچن   79:  1382،  است )ر.ک: هوسرل  یی، قابل شناسابا اشاره به متعلّق  یعنیاست    یالتفات  یحالت  ینیتجربه د
 (. 1392یی: رضا خ یو ش
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نت  ریواسطه و تفسبی  تجربه  ییمعنابی • ا  ی و ته  یپوچ  رش یاز محتوا شدن و پذ  یخال  جه یناشده و در  تجارب   ن یبودن 
 .باشدمی

  ل ی وجود دارد. دل یتجربه عرفان تیو ماه یو اعتقاد  یساختار فرهنگ ن یب ینوع رابطه علّ ک ینکته که   نیبه ا توجه دادن •
 .بر تجربه است یفرهنگ میباورها و مفاه یرابطه تقدم زمان نیا
 .ها را بدنبال خواهد داشتتفاوت در گزارش ، مختلف یها تفاوت در زبان و تفکر موجود در فرهنگ زان یبه م •
و شبکه   یمفهوم  یهاتجربه در قالب  ی. به عبارتابدیمعنا می  یبا وجود چارچوب مفهوم  اًفصر  یتجارب عرفان  یشاکله بند •

  ن یّبوده و به آن شکل و تع  رگذاریاو تأث  یعارف در تجارب عرفان  یشود و شاکله زبانادراک و فهم می  یذهن  یباورها 
که شخص    یمی با مفاه  الزاماً  ینیاست. به اعتقاد کتز گزارش تجربه د  یهت  یمفهوم  یهابخشد و بدون چارچوبمی  یخاص

  ی ژگیداند و هرگونه وتجارب الزم می  یرا برا  1انهیگراکثرت   ن ییتب  کیکتز  . مضافاً این که  ردیگشکل می ،  دیافزابر آن می 
 کند. مشترک تجارب را منع می

 ینی در باب باورها و زبان د پسیلی . زد. فید  رهیافت روشی. 4
باشد که با پرداختن به رابطه  می  او  یزبان  یهایمتأثر از باز  شتریاست؛ ب  ینیتگنشتایو  یهاشهیاند  ریکه تحت تأث  پسیلیف  افتیهر
عرضه کند که حدود و  ینی از دستور زبان د  یحیتوض، خاص یریابتدا با ارائه تصو کندمی یسع، و دستور زبان  ریتصو - جهان انیم

 میمفاه  نیبخشد. او به کاربرد ا می   معنا  ینید   میافراد است که به مفاه  یزندگ  وهیش،  پسیلیرا مشخص کند. از نظر ف  ینیثغور زبان د
داده   لیتحو یگرید زیتوان به چنمی است که یاساس یامر، خودش ، ریمعتقد است که تصو یو از طرف، توجه دارد ینید یدر زندگ

بلکه در درون ، ینید یاز خود باورها و گفتارها رونیب یرا نه در امر ینید ی(. به اعتقاد او مضمون باورها 372: 1386، هیزند) شود
 ین ید یهاگزاره، ترقیدق یکنند. بعبارت می نییرا تع  ینید یهستند که مضمون باورها ینیمناسک و اعمال د نی. اتجس دیبا هاآن

  شوند نمی  ارجاع  یع یمابعدالطب  یشوند و به امرمی  باوران ساخته  نید  که در کاربرد روزمره  رندیگمی  شکل  یا یزبان  یهادر ساخت
 کند دو آموزه می  دیبر آن تأک  شتریاما آن چه ب،  دهدمی  میتعم  ین ید  یرا به اغلب باورها  دگاهید  نیا  پسیلی(. ف161:  1384،  راجر)

  ک ی کردن »خرافه« است.    یتلق  یرا احکام واقع   ینید  یباورها  پسیلیف  شه یو عبادت« است. در اند  شیایو »ن،  نفس«  ی»جاودانگ 
در    ستن یمثل »ز  یکه در ضمن عبارات  یباور  نیفرد مربوط است. چن  یفعل  یزندگ  نحوه مثالً »خلود نفس« به  ،  درست  ینیباور د

فرد مربوط است. به نظر او اگر   یزندگ  وهیندارد؛ بلکه فقط به ش  ینفس ارتباط   یق یحق  یبه بقا،  شودمی  انیمنظر خداوند« ب  وحضور  
  ت یاز روح همان شخص  رادکه »م   میبری م  یپ  قتیحق  ن یبه ا  م یتوجه کن  یاجتماع  ی»روح« و کاربرد آن در زندگ  ما به استعمال واژه 

است.  یع یاظهار نظر کامالً طب کیگفته شود »او روحش را به خاطر پول فروخته است«  یکس که درباره نیاست. ا 2فرد«  یاخالق 
اظهار نظر    یاظهار نظر نوع  نیا.  ستیبشر ن  تی( ماهروحانی  –  یجسمان)   یدرباره دوگانگ  یفلسف  هینظر  چینظر اساساً مستلزم ه  نیا

به  ،  معنا  نی در ا،  است که فرد گرفتار آن است. روح انسان  یمنحط و پست   تیوضع  انگریکه ب  ینظر،  فرد است   کیدرباره    یاخالق 
اوست.   تی قابل اطالق به شخص و شخص،  عمل کند  کپارچهیاز اعمال و باورها اشاره دارد که اگر    ای  دهیچیپ  کمال او و به مجموعه

چنان که دعا و عبادات هم نه    (43:  1970فیلیپس،  )  د؟ ینما  فایارا    یروح نقش مشابه  یسخن گفتن از جاودانگ  ستیممکن ن  ایآ
  أس یاست که انسان را در برابر    یبلکه ابزار،  برگردد   یو واقع   ی نیبه متعلّق ع  ایانجام دهد    یاست که باعث شود خدا کار  یا  لهیوس

  پسیلیف  شه یاند  در  .جزم کند،  کردن   شه یصبر و محبت پ  یکند تا عزم خود را برامی  یاریو انسان را    دکنمی  مقاوم  یو ناخشنود
بان  و برآمده از دستور ز  یقیحق  یریتفس،  دوم  ر یاست؛ حال آن که تفس  یو برخاسته از دستور زبان سطح  یخراف  یریاول تفس  ریتفس
نکته    نی کند و بر امی  توجه  عهیگرفتن مابعدالطب  ده یبه ناد  ینیباورها و مناسک د   نییدر تب،  پسیلی که ف  نیا  است. مضافاً  ینید  قیعم
  ی به امر ینیو مناسک د  ین ید مستلزم نبودن باورها ای یازینبی او به  یبه عبارت، شود می ن یکند که معنا با کاربرد زبان معمی دیکتأ

عبارت    ینید  باور  یمحتوا  پسیلیاز نظر ف  نیبنابرا.  کندمی  فیآن تعر  یبرا  دیجد  یکارکرد   تیکرده و در نها  دیتأک  یع یمابعدالطب
 (71و    68)همان:    «کردن  یداور  گرانیو براساس آنها در مورد د ،  »استمداد از آنها ،  مشخص  یهاو انگاره  ریبا تصاو  ستنیاست از ز

، بلکه ندارند  یشناختار  تیهرگز هو  ندارانینزد د  یزبانهای  یآن باز  یعنی،  ن ی زبان د  یبه طور کل،  پس یلیف  یادعادر واقع بر اساس  
است«    ریمثالً »خدا منشأ خ  مگوییمی  یوقت  نی. بنابرادهندمی  از خود نشان  ییکارکردها  یکسریو    کنندمی  فاءیرا ا  یینقشها  یکسری

 
1. pluralistic explanation 
2. the moral character of the individual 
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جهان ندارد و اساساً    نیبه ا  یاو ربط   هجمل  رایز،  حال جهان را پر از شر بداند  نیو در ع  دیبگو  تواندمی  نداریفرد د  کیجمله را    نیا
 فایرا ا  یخود نقش  یهست برا  ینیکه در جامعه د  یزبانهای یدر داخل باز  نیبلکه ا،  از واقع ندارد  تیو حکا  یاخبار   جمله جنبه  نیا

به    ا ی  «یاز »اشکال زندگ  یاواًل زبان بخش:  معتقد است که  ن یتگنشتایمهم و  یآرا  ریتحت تأث  پسیلیف  تر   قیدق  انیب  بهکند.  می
طرق کاربرد زبان( با اشکال )  مختلف  «ی زبانهای  ی»باز  اًیو رفتار؛ ثان  شهاندی،  احساس   از  مندو قاعده  دهیچیاست پ  ییالگو  یعبارت

صحت و  یابیارز، اندنسبتاً مستقل، متعلّق به آن یزبانهای  یو باز یاشکال مختلف زندگ نیا الثاًدر رابطه است؛ و ث یمختلف زندگ
محصول خلط و آشفته ،  گرید  یزبان  یبه باز  یزبان  یباز  کیقواعد    لیقواعد مخصوص به خود را دارد. تحم  «یهر »باز   تیکفا
هستند. و درباره هر کدام فقط   یاشکال مختلف زندگ  طه یح،  علم  رینظ  گرید  هایو حوزه  نید  طهی است به نظر او ح  یمنطق  یشیاند
 توانینم   رایز  ستند؛ین  یاحکام واقع،  ین ید  اتیاظهارات و مدع  یو ضوابط خودشان قضاوت کرد. از طرف   ارهایبه کمک مع  توانمی
شوند به    انیداغ است« ب  آهن»  ثلم  یعاد  ایکه در ضمن تجربه  یاظهارات  ای  یعلم   یهاسنجش صدق و کذب گزاره   اریبا مع  قاًیدق
.  ندگوینمی  چیاند و هاصالً مهمل  ای،  اندمعنیبی  ینید   اناتیو ب  اتیکه مدع  شودنمی  جهیسخن نت  ن یآنها پرداخت. اما از ا  یابیارز

آنها    درباره  توانیم  اندینید  یاز اشکال زندگ  یکه جزئ  ییارهایمع  لهیخود هستند و تنها بوس  ژهیو  یمدلولها  محتوی  هاگزاره   نیا
 (. )همان دکر یداور

  1ی گرارجاع . 1-4

 یگرارجاع  .گردد  نییبهتر تب  پسیلیسخن ف  یتا فحوا  میاشاره کن  یگردو نوع ارجاع  کیبه تفک  د یبا  پسیلیف  کردیفهم بهتر رو  یبرا
 دگاه یاست. از د  ادهیال  رچایم  نید  یدر بررس   یگر ارجاع  ینقادها  نیاز پرنفوذتر  یک یبدنام است.    ی عنوان،  نید  و فلسفه  نید  خیدر تار

  ایبه کارکردها    دینبا  ینید  یها دهیپد  یبعبارت ،  ابدیرا در  ینید  دهیپد  یتواند معنانمی،  یجامعه شناخت  ای  یخ یتار  یکردها یرو،  او
  ی بررس  یاوه یتوان با هر شنمی  را  ی نی(. چنانکه تجربه د6:  1969،  ادهیال)  آنها ارجاع شود   یخیتار  ای  یروانشناخت،  یاجتماع  خاستگاه

شوند. به اعتقاد می  نییتب  یشناخت  جامعه  ای  یو روانشناخت   یخی تار  ییهادهد که در قالب واژهمی  ارجاع  ییهادهیپد  کرد که آن را به
از    یکیکه به    ینه وقت،  ردی قرار گ  یدگیدهد که با سطح ارجاع آن مورد رسمی  نشان  یتر خود را وقتقیعم  یمعنا  ینیامر د  ادهیال

 .انداتخاذ کرده یافت یره نیچن نیو مطالعه د نییدر تب میو دورک دیشود؛ چنان که فرومی اعآن ارج یهانهیزم ای یفرع یهاجنبه

 2ی نییتب یگرو ارجاع   یفیتوص یگرارجاع . 1-1-4

با وصف  ایفعل  ،  آن است که احساس   3ی فیتوص  یگرارجاع با آن وصف  یتجربه را  در    نیا  م؛ینشناس،  شناسدمی  که فاعل آن را 
 ف یاش را توصتجربه  ینید  یهاآن که خود فاعل با واژه   نیدر ع  ینید  ریغ  یهاتجربه با واژه   فیقبول است. توص  رقابلیغ  قتیحق
 ندو عارف ه  مثال اگر تجربه   یفاعل است. برا  از تجربه   ر یغ  یاست که به کل  یاپرداختن به تجربه   ا یبد شناختن تجربه و  ،  کندمی

شناخت  ،  نمونه و امثال آن   ن ی. در امیااو را بد شناخته  در واقع تجربه،  میکن  فیتوص  یحیاقتباس شده از سنّت مس  یهارا با واژه 
:  نیشیپ،  پرادوفوت)  فاعل است  تجربه  حِیکار مانع شناخت صح  ن یشود. در هر حال امی  از آن تنزّل داده  ر یغ  یزیفاعل از تجربه به چ

 ز یرا ن یو دییفاعل که ممکن است تأ یهااز واژه ریغ ییهاواژه  از تجربه ینییتب عبارت است از ارائه، 4ی نییتب یگرارجاع اما .(269
به قدرت آن در    یهم بستگ  نییاست. اعتبار و عدم اعتبار تب  یعاد  یندیاست و در واقع فرا  هیقابل توج  کامالً  ن یبرآورده نسازد. ا

  ی نیاعمال د،  از احساسات  ینییشود که هر تبمی  ادعا   نیموجب ا  یگردو نوع ارجاع   نیا  کیدارد. عدم تفک  جودشواهد مو  همه  هیتوج
فاعل را با خود همراه    دییکه بتواند تأ   ردیرا بکار گ  یباورها و احکام،  هاو فقط واژهفاعل شود    دگاهیمحدود به د  دیبا  ینید  تجربه  ای

.  ردیرا بگ  ینییتب  یگرشود تا جلو ارجاعمی  داده  میاما بعد تعم،  ردیگمی  یف یتوص  یگرارجاع  یمثالها  زخود را ا  تیحقان،  ادعا   نیسازد. ا
توان ضمانت نمی است و نییمقاصد تب یبرا یاریمع، فاعل  فیشود. توصمی لیتبد یحفاظت ریبه تدب، کرد دایپ یم یتعم نیچن یوقت

 ی است که هر تالش  یمدع  پسیلیراستا ف  نیا  در  .(267:  همان)   اش مورد مناقشه و نزاع نباشدخود فاعل از تجربه  یهان ییکرد که تب
 

1. reduction 
ارجاع  ح ی توض.  2 باب  است.  این مطلب در مقایسه رویکرد فیلیپس در  قابل تأمل  با رویکرد پرادوفوت  از منظر پرادوفوت تحو  نیا گری  بر دو قسم است:   ییگرا لیکه 

  یمعن نیبه ا  یفیتوص ییگرا لیحوت معقول و موجّه است.  الًکام یدوم یول ستی ن زیجا یتجربه. اول نییدر مرحله تب  ییگرا لی تجربه و تحو  فیدر مرحله توص ییگرا لیتحو
عبارتند   ین ییتب ییگرا لی. اما تحومی کن  ییشناسا، کندیم ییاحساس خود را شناسا ای، عمل که فاعل با آن تجربه یتجربه را با وصف ای، عمل احساس کی میاست که نتوان

 (. Proudfoot, 1985) دفاعل نباش یکه مورد امضا ین ییتب، فاعل ریاز تعاب  ریغ  یری از تجربه در قالب تعاب  ینیی از ارائه تب
3. descriptive reduction 
4. explanatory reduction 
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 یمشکل واقع  شانی مردود شناخته شود. به اعتقاد ا  دیبا  لیدل  نی است و به هم  انهیاگرارجاع  یتالش ،  ینیعمل د   ایتجربه    نییتب  یبرا
عالَم داشته و به   درباره  ییاادعاه،  ینید  دیکه معتقدند عقا  یکسان  هیاز ناح  ژهیبه و،  ان غافل استگرارجاع  از  یناش،  ن ید  لسفهفدر  
اعمال و اشکال    انگریب  ینیاست. زبان د  یریبلکه تعب،  ستین  یز یاشاره به چ  ینیزبان د  پسیلیاشاره دارند. به اعتقاد ف  ییادعاها  نیچن
عبارت است    یگرارجاع پس،  است   گرید  زیبه چ  ینید  دهیاحاله دادن مفاد عق  یتالش برا  یگراست. اگر مقصود ما از ارجاع  ینید

کنند و    فیرا توص  اتیواقع دیکه آنها با  نیاشاره کنند و ا  یزیبه چ  دیبا  ینید  ریکه تصاو  نیگفتن ا  ی( برادهیچیهرچند پ)  از تالش 
  یباورها  شان ی(. به اعتقاد ا150:  1976،  پسیلیف)  سازدمی  را مشوّه و متعارض  ینید   دیعقا  یژگیاست که و  یواقع  یگرارجاع  نیا
کنند.  نمی  دییرا تأ  یا  هیفرض  چیمعارض نبوده و ه  یاهیفرض  چ یبا ه  جهیهستند و در نت  ینید  اتی و اعمال ح  اتیاز تلق  یریتعب  ینید
در آن  ،  جهان گردد   ما درباره  حیصح  یبا باورها  میبه تعارض آن تعال  یمنته  ینید  میدارد که هرگاه درک ما از تعالمی  اظهار  پسیلیف

  ات یمدع  درباره  پسیلیسخن آن که ف  حاصل  .(277:  همان)  میریآن تعارض را بگ  یتا جلو  میکن ریتفس  دوبارهآن را    دیصورت ما با
اذعان)  ش«یایاز جمله »خلود نفس« »ن  ینید نماز(  اواًل جنبه شناختار   داردمی  دعا و  از جنبه  یکه  و    ی ت یو حکا  یاخبار   ندارند 

. به  ستیفرد نگر  یزندگ  وهیفرد و صرفاً به ش  یاجتماع  یبه کاربرد آن در زندگ  توانمی  یاظهارات  نییتب  یبرا  اً ی. ثانستندیبرخوردار ن
از  یریو »داشتن تصو م«ایخدا را شناخته، می( را به کار ببرینید) زبان نیکه چگونه ا میریبگ ادی »اگر  پسیلیمعنا که به نظر ف نیا

و به   نهااظهار آ یسخن و فضا  طی شرا دیبا ینید یباورها  نیفهم ا  ی(. و ثالثاً برا18: 1970فیلیپس، )  خدا همانا شناختن خداست«
 . میبه فهم درست آنها نائل شو می تا بتوان میرا بشناس 1« یاشکال مختلف زندگ یهاطهی»ح تر قیدق انیب

  پسیلیف افت ی ره یهام یپاراد. 4-2

 م:  یکنای میاو اشاره  یافتیره   یبه أهمّ مبان   ینید  یها و باورها و تجربه  ینید  اتیدر باب مدع  پسیلیف  افتیره  فهم بهتر شاکله  یبرا
 یرشناختار ی غ  یبا تابع معنادار  یکردیرو  کی  ینید  یو باورها  نیزبان د  یدر باب معناشناس  پسیلیفروشی    افتیره •

 .است 2انه یگراناواقع ییگرا همان ناشناخت ای یستیرئال ریغ
است که با   یرشناختیغ  لسوفانیف  نیترو از مهم  ینیتگنشتایو  یگرامانیو ا  سمیفدئ  نیتربه عنوان برجسته   پسیلیف •

در بافت خود آن فهم    دیها را باساحت  نیاز ا  کیبر آن است که هر،  مختلف انسان   یها ساحت  کیاعتقاد به تفک
 .کرد

 .یو اشکال زندگ ینید اتیبر ح هیبا تک ی زبان یهایباز هی نظر ژهیمتأخر بو  نیتگنشایو یاو از مبان یریپذریتأث •
 .اشخاص دارد یدر زندگ  یمعنادار ینقشِ کارکرد نید یو بعبارت نی و زبان د نیبه د یکارکرد  کردیرو •
 .است ینید میمفاه یروشنگر بلکه صرفاً، ستین ینید یهااثبات گزاره ن یکه کارکرد فلسفه د نیا •
 یاینقطه نظر کل  چیه،  گر ید  یانی. به بمیکن  ی ابیارز  مانیخارج از ا  ییارهایرا با مع  مانیا  میتوانبه اعتقاد او ما نمی •

 .کرد یاب یرا ارز یزبان یها یباز، وجود ندارد که بتوان بر اساس آن
و اشکال   ین ید  اتیدر نحوه ح  ینیزبان د  ریتفس  یبرا  ش یایروح و دعا و ن  یمربوط به جاودانگ  یهاتوجه به گزاره  •

 .ینید یزندگ
، صادق بوده   کامالً  ش«یای»خلود نفس« و »ن  یِنیدر خصوص دو مفهوم د  یزبان  ی هایباز  ه ینظر،  پسیلیاعتقاد فبه   •

 .کند ریمزبور تفس ینیرا با دو مفهوم د ینیکرده زبان د یسع شتر یب شانیاساس ا نیالزم را دارد. بر ا ییکارآ
 .و نشانگر آن است شتیو مع شهیپ، یزبان مسبوق به زندگ یبعبارت ، به زبان آنها  ندارانید یمسبوق بودن زندگ •
و شخصیت اخالقی فرد به عنوان روح حاکم در زندگی بویژه زندگی دینداران؛ چنان    3اخالقی   یتوجه به بافت زندگ •

های دینی ترسیم  ، رهیافتی را با نظریه اخالقی در باب مفاهیم و گزارهای مشابه فیلیپسکه بریث ویت هم به شیوه

 
1. areas of different life forms  

،  هامستقل از همه زبان یبه معنا ین ی، ع جا  نیاند و نه کاذب. در ا نه صادق، ین ی، به صورت ع درباره عالَم یاست که همه جمالت خبر دگاهید  نیناظر به ا  ییناواقع گرا  .2
معنا به    ف یبا تعر،  قتیدر کاربرد زبان و الفاظ است. در حق  عنام  فی برخاسته از تعر،  یلیدر سنّت فلسفه تحل   یی گرا ناواقع  دگاهی است. د  یفکر  یهاو نظام  یزندگ  یهاوهیش

  ی عالَم  یبرا   ییجا  چ یه   ییگرا شکل ناواقع  نیتری. افراطردیو مستقل از آن شکل بگ  دیخَود قطع ارتباط نما  یتا با متعلّق و محک  ابدییامکان را م  نی، زبان ا صرف کاربرد
 (. 83: 1382، افِروی)تال گذاردینم ی ، باقموجود یمستقل از زبان و فرهنگ بشر

3. the context of moral life 



 

 
 ی نیدر باب تجربه د پسیلیکتز و ف یهادگاهید یشناسروش یبررس     
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های زندگی  ها و نحوهشیوه  ،دو رویکردی کارکردگرایانه و تفسیرهای اخالقی در بافت زندگی  کند. بعبارتی هرمی
 1دهند. اشخاص را مدنظر قرار می

، یعنی زبان ، این است که زبان دین مبیّن اشکال زندگی جامعه دینداران استنکته قابل توجه در رهیافت فیلیپس •
 .است 2دین نشانگر »نحوه زندگی دینداران«

در آن ،  ما درباره جهان گردد  حی صح  یبا باورها   می به تعارض آن تعال  یمنته  ینید  م یبه اعتقاد او هرگاه درک ما از تعال •
 ی برا  یحفاظت   ریتدب  نیبهتر،  ریتفس  ی. به عبارتمیریآن تعارض را بگ  یتا جلو  میکن  ریآن را دوباره تفس  دیصورت ما با

 .از عالَم است  حی صح یبا باروها ینید می فرار از تعارض درک ما از تعال
 .شودو ناظر به واقع خود برجسته می یق یحق یو مضمونها یاز معان ینید  میمفاه تیمحروم، افتیره نیدر ا •
 ییهاشنهادی پ  کند ودور می،  و ناظر به واقع خود  یکیزیمتاف  نیرا از مضام  ینید  میو مفاه   ینیاحکام و اقوال د  پسیلیف •

باب د  یلیو تحل  ینظر تفسارائه می  نیدر  از  ب  یخال  یکیز یمتاف  یرهایدهد که  به  او   شهیاند  در،  گرید  یان یاست. 
(.  245:  1385،  راجر)  ابدیمی  تنزل  ینید  یبه کاربردها  صرفاً،  از آن  یریو ارائه تصو  یع یبر مابعدالطب  یمبتن  یرهایتفس

 .خواهد شد یمنکر امر متعال، رو به ناچار نیو از ا  میرا از کاربرد آن فراتر ببر یکه مفهوم متعال ردیپذنمی پسیلیف
است   ینید  یباورها   زیمتما  یگر محتواحیکه دستور زبان توض  نیو ا  و دستور زبان  ریتصو  انیم  قیوث  وندیپ  یبرقرار •

مانند   یاینید  یهادستور زبان است که آموزه   ن یا  یشوند. به عبارتمی  فیتعر  ین یکه بر اساس اعمال و مناسک د
 .کندمی حیشرت، خاص ینفس و عبادت و دعا را به گونه ا یجاودانگ 

 شتر ینگرش ب  نیا  البته  .است  یذهن  ریتصو  خطاست و خدا صرفاً  یخدا امر  یخارج  تی که سخن گفتن از واقع  نیا •
 .باشدمی، و ناظر به واقع خود یکیزیمتاف نیاز مضام  ینید میو مفاه ینیو دور کردن احکام و اقوال د یبخاطر خال 

آن قلمداد   یبرا  ینیاز خدا و با فرض وجود متعلّق ع  یهرگاه دعا و عبادت را به منزله درخواست،  پس یلیه اعتقاد فب •
 .میاساخته ک یخرافه نزد یآن را به واد، میکن

زبان و باورها   یبرا  یع یمابعدالطب  نییخورد و از هر گونه تبمی  وندیتنها با عمل پ  ین یباور د،  پسیلیف  شهیکه در اند  نیا •
  ی زبان در زندگ  انیم  دیصحت معناست و با  اریخود زبان مع  یو از طرف  رویکرد پراگماتیستی به دین()  ناتوان است

 .آن بوطمر 3ی زبان  یهابافت کیتوجه به تفک یعنینهاد.  زیتما ینیروزمره و زبان د
اعتقاد   یو نف اتیح درباره ییهایها و طرز تلقبه نگرش  ینید یخود به فروکاهش باورها ش یدر گرا پس یلیکه ف نیا •

، پسیلیف  دگاهی د،  گرید  ییکند و از سومی  زیکند بلکه تجونمی  فیتوص،  بد  ایخوب  ،  پس از مرگ  یواقع   اتیبه ح
، وریاست) است انهیگرالیتقل یاکننده نگران است و به طرز یلیتحم یدر بستر نیدر برابر قرار دادن د  یقو  یهشدار
از کارکرد   آنخارج کردن  ،  نیاز زبان د  پسیلیف  ریرسد اساساً تفسبه نظر می،  مذکور  یهاتمی(. با توجه به آ155:  1384
  ا یکند که با کاربرد متداول  آن عرضه می  یو کاربردها  نیاز زبان د  یلیتحل  هینظر  نیا  یبه عبارت،  است  اش یمعمول

و نحوه برخورد مردم    ینید  ات یدرباره مدع  یفیتوص  ه ینظر  کی،  ه ینظر  نیا  یدارد؛ از طرف  یاریمعمول آن فاصله بس
  نیاست که در ا  ینیاز احکام و اقوال د  یا شهیو ر  دیجد  رییتغ  یبرا  ینظر  شنهادی پ  یبلکه نوع  ست؛یبه آن ن  ندارید

: نیشیپ،  یاکبر)  انددهیو ناظر به واقع خود محروم گرد  یق یحق  یها نو مضمو  یاز معان   ینید  میمفاه،  دیجد  ریتفس
103) . 

 

 
کارکرد    هیشب  اساساً  ینید  اتیاست که مدع   نیکند؛ ا یم  دیتأک  ن یبودن زبان د  یرشناختاریکه بر خصلت غ   یکارکرد  یهاهیاز نظر  یکیبه عنوان    تیو  ثیبر  ادعای  .1

  ن ی. در ا کنندیم  انیبدان را ب  هیو توص  یزندگ   زا   یخاص  وهیبوده و تعهد و التزام متکلم به ش  یاخالق  هایاز سنخ گزاره  ینید  یهاگزاره  یاست؛ بعبارت   یاخالق  یهاگزاره
متضمن ،  گرید  یو از سو  دارندیخاص پرده برم   یخط مش  کیاز    تیمتکلم در تبع  تیسو از قصد و ن  کیو از    افتهی  ییانشا  یاخبار  یمعنا  ینید  هایصورت تمام گزاره

از   یمن قصد دارم در زندگ  کندیم  انیشود »خدا عاشق است« متکلم در واقع بیگفته م  یت . لذا وقباشندیم  یاز آن خط مش  تی در تبع گرانیو سفارش به د ه یتوص  ینوع 
 (. 110:  1381،  ی( )اکبری قانون کل  کیاز    تی )تبع  دیکن  تی و از آن تبع  دیریگ  شی خود پ   یرا در زندگ   یمش  نی، چن کنمیکنم و به شما هم سفارش م  یرویپ  ایعاشقانه  یمش

2. the way of life of religious people 
3. linguistic texture 
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 تحلیل و ارزیابی 
ا   یشناسروش   کنند بامی  یسع  دگاهیدو د  توان اذعان کرد که هرمی،  مطمح نظر  یهادگاه یگستره با امعان نظر در باب د  نیدر 
پ  یخاص در  به تجرب  یهابتوانند سازه،  گرفتند  شیکه  گزاره  ینید  اتیمربوط  د  هاو  اقوال  برا  ینیو  پ  ندارانید  یرا  آن   روانیو 
، آن از شبکه باورها  یریرپذیثأتبا  و  و با رهیافت ساختی    یعرفان  کردیبا رو  تز راستا ک  ن یو در ابخش و کارکردی جلوه دهند  معنا

 ضروری  هاهای مختلف را در باروری تجربه دینی و تنوع تجربهنقش فرهنگداند و  نمی  فاعل شناسا  یاز باورها  یرا خال  ینیتجربه د
باورها  یمفهوم  یهاتجربه در قالب  یبه عبارت،  داندمی عارف در تجارب   یشود و شاکله زبانمی  ادراک و فهم  یذهن  یو شبکه 

است. به اعتقاد کتز گزارش   یته یمفهوم یها بدون چارچوب؛ لذا بخشدمی یخاص  نیّبوده و به آن شکل و تع رگذاریاو تأث یعرفان
به ایانه گرساختو روشی  کردیروبا نگره   بنابراین در این .ردیگمی شکل،  دیافزامی که شخص بر آن یمیبا مفاه الزاماً ینیتجربه د

به   ندارانید  یو با مسبوق کردن زندگ،  ن یخود در باب د  انهیکارکردگرا  کردیبا رو  پسیلیراستا هم ف  نیا  در .پردازدمی  لهأمس  نییتب
رنگ و صبغه ،  ینیتگنشتای و  یزبان  یهایکه با بازپردازد  می  ینید  اتیدر باب مدع  از باورها و اقوال  یاشبکهبه ترسیم  ،  زبان آنها 

ی متافیزیکی خالی است. بعبارتی تقلیل و هابوده و از اقوال و اندیشهمثبت    یکرد کار  یبشر دارا یبخود گرفته و در زندگ   یکارکرد
بایستی در باب زبان روزمرگی و زبان دین تمایز را هم لحاظ کرد. ،  تنزل دادن دین در نحوه و سطح زندگی انسان هرچند که 

  از عالَم است.   حیصح  یهاوربا با  ینید  میما از تعالدرست  درک  ،  فرار از تعارض  یبرا  یحفاظت  ریدبت   ن یبهترهمچنین مدعی است که  
گیرد. بنابراین رهیافت می  بنابراین یک نوع در هم تنیدگی بین تعالیم دینی و باورهای صحیح از عالم برای درک درست ما شکل

کتز ارتباط ،  روندمی  ماحصل آن که هر دو نظریه بنوعی با رویکردی ساختی پیش فیلیپس هم متأثر از روش و رویکرد ساختی است.
زند و فیلیپس زبان دینی را با نحوه و اشکال زندگی  می  های متعدد گِرههای ذهنی عارف و فرهنگتجربه دینی را با شبکه باور

کند و با رهیافتی کارکردی و  می  داند و آن را بیانگر اعمال و اشکال دینی توصیف می دینداران. بنابراین فیلیپس زبان دینی را تعبیر
شکال زندگی و خالی بودن آن از تأثرات مابعدالطبیعی تأکید کرده و بنوعی با رویکردی های زبانی؛ به تنیدگی دین و ابا اتکاء بر بازی

 گوید.می ایانه و بنحو غیرشناختاری در باب دین سخنگرپراگماتیستی و عمل

 گیرینتیجه
  د ی عقا ان یواضحِ« م یکتز به »ارتباط علّ توان اذعان کرد که اواًل، می ی آنهاهابا عنایت به رویکردهای مورد بررسی و تحلیل مؤلفه 

را با نشان دادن تقدم    قتیحق  نیمعتقد است و ا،  از آنهاست  یشود و تجربه ناش می   که شخص با آنها وارد تجربه  نیشیو تعهدات پ
بمانند )  کتز،  یعرفان  ربهدر تج  هانه یزم  شیپ  ر یتأث  زانیکرد که درباره م  انیب  نیتوان چنمی  معنا  کیکند. البته به  می  اثبات  یزمان

کاربرد و  توجه به ، کتز  در نگره  ثانیاً  .نآ ماده محتوا و  ؛ نه در ستتجربه او ساخت امور در متنِ صورت  ن یا ر یبه تأث پرادوفوت( قائل 
داند و  می  تجارب الزم  یرا برا   انهیاگرکثرت  نییتب  کیمعنا که کتز    نیاست. به اقابل تأمل    «ی استعمال اصطالحِ »تجربه عرفان

،  است  یتجارب عرفان  «یر یناپذ  انی»ب  صهیخص  لیتحل. از سویی دیگر توجه کتز به  کندمی  مشترک تجارب را منع  یژگیهرگونه و
  گر یگرفته اند؛ به عبارت د شیدر پ یعرفان تجربه قیدق لیاز تحل یریجلوگ یاست که عرفا برا ی حفاظت یریتدب، مبهم یژگیو نیا

، محققان دور نگه داشته  رس یند که تجارب را از تهست  یاکننده  جیگ یها خدعه،  یریناپذ  انیو ب  کسپارادو  یهاواژه،  او  دگاهیاز د
هر ،  مشهود است که   پسیلیف  . اما در تحلیل نگرهستیبر آن مترتب ن  یگرید  دهیسازد و فامی  رممکنیآنها را غ  یقیتطب  مطالعه

مشکل    شان یمردود شناخته شود. به اعتقاد ا  دیبا  ل یدل  نیاست و به هم  انهیاگرارجاع  یتالش ،  ینیعمل د   ایتجربه    نییتب  یبرا  یتالش 
عالَم داشته   درباره ییاادعاه، ی نید دیکه معتقدند عقا یکسان هیاز ناح ژهیبه و، ان غافل استگراز ارجاع یناش، ن ید در فلسفه یواقع 

اعمال و   انگریب ینیاست. زبان د یریبلکه تعب، ستین یزیاشاره به چ ینیزبان د پسیلیاشاره دارند. به اعتقاد ف ییادعاها نیو به چن
عبارت  یگرارجاع پس، است گرید  زیبه چ ینید ده یاحاله دادن مفاد عق یتالش برا یگراست. اگر مقصود ما از ارجاع ینیاشکال د

 فیرا توص  اتیواقع  دیکه آنها با  نیاشاره کنند و ا  یزیبه چ  د یبا  ینید  ریکه تصاو  نیگفتن ا  ی( برا دهیچیهرچند پ)  است از تالش 
  ن یا،  پس یلیف  دگاهیقابل توجه در د  نکته.  سازدمی  را مشوّه و متعارض  ینید  دیعقا  یژگیاست که و  یواقع  یگرارجاع  نیکنند و ا

اگر    یاست. به عبارت  ندارانید  یزندگ  نشانگر نحوه  نیزبان د  یعن ی،  است  ندارانیجامعه د  یاشکال زندگ  ن یّمب  نیاست که زبان د
  شتیو مع شهیپ، یزبان مبسوق است به زندگ دگاهید نیدر ا ن یزبانشان عوض خواهد شد. بنابرا آنگاه، عوض شود ندارانید یزندگ

 دو رهیافت روشی کتز و فیلیپس در باب تجربه دینی و زبان دین رهیافتی ساختی و تعبیری است.  بنابراین هر و نشانگر آن است.

 



 

 
 ی نیدر باب تجربه د پسیلیکتز و ف یهادگاهید یشناسروش یبررس     

 

 

JPI, 2022; 16 (39): page 559 

559 

 منابع
 .و مذاهب انیاد  قاتیمرکز مطالعات و تحق :قم .چاپ دوم .ابوالفضل ساجدیترجمه  .ینیزبان د فلسفه  .(1394)  .آر. دان . وریاست

 دانشگاه امام صادق)ع(. .نامه کارشناسی ارشدپایان .گروی()نقد و بررسی نظریه ابطال  های دینیمعناداری گزاره  .(1381). اکبری، بهمن
 احمدبن   و   یسلطان  م یابراه  ترجمه  .(نی بر فلسفه د  ی)درآمدینیعقل و اعتقاد د  .(1390)  .بروس  ،شنباخیرا  ؛امیلیهاسکر، و   ؛دیوید  نجر،یباز  ؛کلیپترسون، ما

 نشر طرح نو. :تهران .تمفچاپ ه .ینراق یمحمدمهد
 انتشارات طه.  :قم.  چاپ سوم .یزدانیعباس  حیترجمه و توض ی.نیتجربه د .(1393). نیپراودفوت، و 

 .یسهروردنشر دفتر پژوهش و  :تهران .چاپ اول .یانشاا... رحمت ترجمه .ستمیدر قرن ب نی فلسفه د .(1382). چارلز افرو،یتال
  .286-319(: 24  - 23) 6 .نقد و نظر .یفرک یمانیسل لیاسماع ترجمه ی.و عرفان  ینیتجربه د .(1379). امیلیرو، و 

  قات یمرکز مطالعات و تحق  :قم  .چاپ اول  .و احمدرضا مفتاح  ینصرآباد  یرضا گندم  ترجمه  .انیناظر به همه اد  ات یاله  یبه سو  .(1380)  .نیگل  چاردز،یر
 و مذاهب.  انیاد

 .222-246(: 24  - 23)6 .نقد و نظر .و تجربه نید .(1379) . یهاد ،یصادق
 .یاسالم شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند :تهران ی.و مکاشفه عرفان ینیتجربه د .(1394). یمحمدتق ،یفعال

 انتشارات دانشگاه مفید.  ترجمه عطا انزلی. قم: عرفان، ذهن، آگاهی.(. 1384. )فورمن، رابرت کی. سی
 . یانجمن معارف اسالم قم: .اول اپ چ .یعطا انزلد یس قیترجمه و تحق .سنت و عرفان ،ییساختگرا و عرفان در  یشناس زبان، معرفت .(1383) . ونیکتز، است

 انتشارات حکمت. :تهران .یاللهتیآ  درضایترجمه حم .نیفلسفه د .(1391) . نورمن ال سلر،یگ
 گام نو. :تهران .زاهد. چاپ اول یترجمه عل .نیتگنشتایو  ینید دگاه ید .(1383) .مالکوم، نورمن

 .یدفتر پژوهش و نشر سهرورد تهران: .چاپ اول .یجابر اکبر ترجمه ی.نید تجربه  .(1380) . چاردیر لز،یما
 .24- 4(: 24 -  23)  6 .نقد و نظر ،از دانشوران یدر نظر خواه ینیتجربه داقتراح؛  .(1379). لگنهاوزن، محمدملکیان، مصطفی؛ 

 .127-142(: 19)  4 .دیمف نامه. یروانیش یعل ترجمه  .از نگاه رودلف اتو یامر قدس .(1378). ج. امیلیو   ت،یرانیو 
 )ره(.ینیامام خم یو پژوهش ی آموزش مؤسسه  :قم .اول چاپ .یو محمد سور یجالل اللّه لطف  ترجمه ی.و اخالق  یتجربه عرفان .(1382). لکود یهرد، گر

 .  21 -  2 (:9-8)3 .قبسات  .یفرامرز قراملکاحد  ترجمه .در گفتگو با دکتر رالف هود  اتیو اله نید یروانشناس ی،نیده  تجرب (.1377. )هود، رالف
 ی.و فرهنگ یتهران: شرکت انتشارات علم .اول اپچ .انیلیکائیمط.  ترجمه .پروتستان ات یاله یراهنما .(1368). امیلیهوردرن، و 

 .یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان :تهران .یخرمشاه نیالدترجمه بهاء . دین پژوهی .(1389). رچایم اده،یال
 . 247- 261(: 24  - 23) 6نقد و نظر.  .یانشاهلل رحمت ترجمه .ینیتجربه د .(1379). تیک ل،یند

References 

Akbari, Bahman. (2002). The Meaning of Religious Propositions (Criticism and Analysis of the Theory 

of Abolition), Master's Thesis, Imam Sadiq University (AS). (in persian) 
Davis,  C. (1989). The Evidential of Religious Experience. New York: Oxford . 
Eliade, Mircha. (2010). Religious Studies, translated by Bahauddin Khorramshahi, Tehran, Research 

Institute of Humanities and Cultural Studies. (in persian) 

Faali, MohammadTaqi. (2014). Religious Experience and Mystical Revelation, Tehran: Research 

Institute of Islamic Culture and Thought. (in persian) 

Forman, Robert. (1993). The Problem of Pure Consciousness. mysticism and philosophy. New York and 

London: Oxford University Press . 
Forman, Robert. K. (1993). The problem of pure Consciousness, Mysticism and philosophy; New York 

and London: Oxford University Press . 

Forman, Robert. K. C. (2014), Irfan, Mind, Consciousness, translated by Ata Anzali, Qom: Mofid 

University Publications. (in persian) 

Geisler, Norman L. (2011). Philosophy of Religion, translated by Hamidreza Ayatollahi, Tehran: 

Hekmat Publications. (in persian) 

Hood, Ralph. (1998). Religious Experience, psychology of religion and theology in a conversation with 

Dr. Ralph Hood, translator, Ahad Faramarz Qaramelki, Qabsat, 3(8-9): 2-21. (in persian) 



 

 
 1401، 39، شماره 16 دوره ، های فلسفیپژوهش

 

JPI, 2022; 16 (39): page 560 

560 

Hordern, William. (1989). Guide to Protestant Theology, translated by T. Mikailian, 1st edition, Tehran: 

Scientific and Cultural Publishing Company. (in persian) 

Hurd, Gary Lekud. (1998). Mystical and Moral Experience, translated by Lotfollah Jalali and 

Mohammad Souri, 1st edition, Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute. (in persian) 

Katzt, Steven. (1978). Mysticism and Philosophy Analysis, Oxford University Press . 

Katzt,  Steven . (2004). Language, Epistomology and Mysticism. in Mysticism and Philosophy Analysis. 

translated by Ata Anzali, 1st edition, Qom: Islamic Education Association. (in persian) 

Malcolm, Norman. (2004). Wittgenstein's Religious Perspective, translated by Ali Zahid. 1st edition, 

Tehran: Gam No. (in persian) 

Malekian, Mostafa; Legnhausen, Mohammad. (2000). Essay on Religious Experience in the Opinion of 

Scholars (Suggestion), Naqd va Nazar, 6(23-24): 4-24. (in persian) 

Miles, Richard. (2001). Religious Experience, translated by Jaber Akbari, 1st edition, Tehran: Sohrvardi 

Research and Publishing Office. (in persian) 

Otto, Rudolf. (1957). The Idea of the Holy. Translated by W. Horvey. London . 
Patterson, Michael; Basinger, David; Hasker, William; Reichenbach, Bruce. (2013). Reason and 

Religious Belief (Introduction to the Philosophy of Religion), translated by Ebrahim Soltani; Ahmad 

Bin Mohammad Mahdi Naraghi, Haqtam Publishing House, Tehran: Tarhe No Publishing. (in 

persian) 

Phillips, Dewwi Zephaniah. (1970). Faith and Philosophical Inquiry. London: R. & K. P . 

Phillips, Dewwi Zephaniah. (1976). Religion without Explanation. Oxford: Basil Blackwell . 
Proudfoot, Wayne. (1985). Religion Experience. Berkeley: University of California Press. Phillip. 

Richards, Glynn, (2010), Toward the Theology of All Religions, translated by Reza Gandami Nasrabadi; 

Ahmad Reza Miftah, 1st edition, Qom: Center for Studies and Research of Religions and Religions. 

(in persian) 

Rowe, William. (2000). Essay on Religious and Mystical Experience, translated by Esmail Soleimani 

Farki, Naqd va Nazar, 6(23-24): 286-319. (in persian) 

Sadeghi, Hadi. (2000). Religion and Experience, Naqd va Nazar, 6(3-4): 222-246. (in persian) 

Spilka, B. and et al. (2003). The Psychology of Religion. An Empirical Approach: {S.L}: Gulford . 
Stiver, Dan, R. (2014). Philosophy of Religious Language, Translated by Abulfazl Sajdi, 2nd edition, 

Qom: Center for Studies and Research of Religions and Religions. (in persian) 

Taliaferro, Charles. (2003). Philosophy of religion in the 20th century, translated by Enshaallah 

Rahmati, 1st edition, Tehran: Pej. Hash office, Sohrvardi publication. (in persian) 

Wainwright, William. J. (1999). The holy matter from the point of view of Rudolf Otto, translated by 

Ali Shirvani, Nameye Mofid, 4(19): 127-142. (in persian) 
Yandell, Keith. (2000). Essay on Religious Experience, translated by Inshallah Rahmati, Naqd va Nazar, 

6(23-24): 247-261. (in persian) 
 


