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  چكيده

مسـتقل از آن   یکن بحثیز مرتبط، لین و اخالق نیبحث رابطۀ دکه با م ینیو تجربۀ د یان تجربۀ اخالقیبحث از نسبت م

ان یـ م ینکه چه نسـبت ین اییتع ياثرگذار است. در مقالۀ حاضر، برا يمدار نیو د يمدار زان قرب اخالقیر میاست، در تصو

مقصـود از  تـا  ود شـ  یش متال، ینیو تجربۀ د یمشترك تجربۀ اخالق يها یژگیان وین دو تجربه برقرار است، پس از بیا

ـ ید يهـا  انـواع تجربـه  بـارة  س دریویگانۀ د م ششیآنگاه با استفاده از تقس و ان شودیب ینیو تجربۀ د یتجربۀ اخالق ، و ین

ن راسـتا،  یگردد. در ا ییشناسا ینیبا تجربۀ د ی، نسبت تجربۀ اخالقیک از آن اقسام با تجربۀ اخالقیدن نسبت هر یسنج

توان هـر   یرد. حاصل آنکه نمیگ یقرار م یز مورد بررسیدگاه اتحاد آن دو نیو د ینیۀ دو تجرب ین تجربۀ اخالقیدگاه تباید

ان تجربـۀ  یـ نسبت م ستند، بلکهیگر جدا نیکدیکسره از یز ین دو نیق ایشمرد. همۀ مصاد ینیرا تجربۀ د اي یتجربۀ اخالق

  عموم و خصوص من وجه است. ینیو تجربۀ د یاخالق

  .ینسبت تجربۀ اخالق ،ینیتجربۀ د ،یاخالقتجربۀ  ،تجربه ها: دواژهیکل
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  مقدمه

ـ از مباحث مهـم در فلسـفۀ د   یکی و  ينـدار یتـر شـدن ربـط و نسـبت د     کـه از ثمـرات آن روشـن   ، نی

ج ین بحث هرچنـد از نتـا  یاست. ا ینیو تجربۀ د یان تجربۀ اخالقیبحث از نسبت م ،است يمدار اخالق

را از یـ ز ؛مستقل از آن است یشود، بحث یالق، متأثر من و اخیرابطۀ د یعنین، یدر فلسفۀ د يگریبحث د

 یدگاهیـ رفتنِ دیا نپذیرفتن یم ما را به پذینیگز ین و اخالق بر میکه در باب رابطۀ د یدگاهی، گاه دییسو

ن و اخـالق  یـ ن کامل دیکه به تبا یدارد؛ مثالً کس یوام ینیو تجربۀ د ینسبت تجربۀ اخالق خاص دربارة

گـر،  ید ياست معتقـد گـردد؛ و از سـو    ینید يا تجربه اي ینکه هر تجربۀ اخالقیند به اتوا یباور دارد، نم

ـ ند، بـا دو رو هسـت  ن و اخالق که در مبحث نخست مـورد بحـث  یدة دیداست که دو پدیپ  یداد نفسـان ی

ـ مفـروض ا البته  ستند.یکسان نیند، هست که موضوع بحث در مبحث دوم ینیو تجربۀ د یتجربۀ اخالق ن ی

ن دو مفهـوم، و  یا یگانگیل به یاگر قا گرنهاست؛ و ینیو تجربۀ د یتجربۀ اخالق یمفهوم یگبحث دوگان

ن دو تجربـه بـه   یان ایگمان نسبت م یم، در آن صورت، بین دو اصطالح باشیا» ترادف«ل به یواقع، قا در

ـ . ز خواهنـد بـود  یک چیبلکه آن دو  است و يق، تساویلحاظ مصاد » تسـاوق «بـه   ین اگـر کسـ  یهمچن

خواهـد دانسـت (مقصـود از     يگـر یقِ دیرا مصـاد  یکـ یقِ یل باشـد، همـۀ مصـاد   ین دو قایمساوقت) ا(

و  یمصـداق  يو تساو ین مفهومیتبا يست، بلکه آن است که دو لفظ داراین» ترادف«ا تساوق یمساوقت 

  .ت صدق باشند)یثیح یگانگی يز داراین

ن دو تجربه (کـه در  یان ایم کاوش در نسبت مار مهیرسد ثمرة بس یگونه که اشاره شد، به نظر م همان

مـداران را   نیمداران و د ان اخالقیتقارب م ین باشد که نوعیقابل طرح است) ا یمفهوم یفرض دوگانگ

ا یـ  يدو تجربه تساواین ان ینسبت مدربارة جۀ بحث یست که نتین نین ثمره متوقف بر ایکند. ا یآشکار م

د، تـا  نـ یشـمار آ   ز بهین ینید يا همزمان تجربه یاخالق يها تجربه از یاست برخ یتصادق باشد، بلکه کاف

  محقق شود. - محدود  يا ولو در اندازه - ثمرة مورد نظر 

ن، عمـوم و  ی، تبـا ي(تسـاو  یچهارگانـۀ منطقـ   يها ان نسبتین است که از میا یبه هر حال، بحث اصل

  برقرار است. ینیو تجربۀ د یان تجربۀ اخالقیم یخصوص مطلق، و عموم و خصوص من وجه)، چه نسبت

م یم و سپس بپـرداز یعرضه کن یاخالق يها بودن تجربه ینیاز د يریم تصاویکوش یدر مقالۀ حاضر، م

ـ ا يا نه. بـرا یشمرد  ینیرا تجربۀ د یاخالق يها توان همۀ تجربه یا مینکه آیبه ا ان یـ ن منظـور، پـس از ب  ی

تجربـۀ  «ب یبه نحوة کاربرد واژة تجربه در دو ترک از راه توجه ینیو د یمشترك تجربۀ اخالق يها یژگیو

ـ یان مقصود خـود از تجربـۀ د  یبه ب یحاتی، نخست با توض»ینیتجربۀ د«و » یاخالق  یو تجربـۀ اخالقـ   ین



   ۴۵ ينيد ۀو تجرب ياخالق ۀدر نسبت تجرب يو تجربه: بحث يآگاه

 ییهـا  ، گونهینید يها انواع تجربهبارة در سیوین دیکروالگانۀ  م ششیم. سپس با استفاده از تقسیپرداز یم

ا یـ ن یتبـا  یآنگاه به بررسـ ؛ میکن یم ییاند شناسا مورد نظر ما مرتبط یربۀ اخالقرا که با تج ینیاز تجربۀ د

 يا شـتر صـبغه  ین نوشـته ب یم پرداخت. به هر حال، پژوهش ما در ایخواه ینیو د یتجربۀ اخالق یگانگی

  دارد. یلیدارشناسانه و تحلیپد

ـ ا ش گرفتـه یر پـ رو د ادشـده را ازآن یب یوة بحث و ترتیم که شییفزایز بین نکته را نیا م کـه عرضـۀ   ی

ـ انـدرکاران ا  که مورد وفاق همۀ دسـت  یو تجربۀ اخالق ینیجامع و مانع از تجربۀ د یفیتعر ن مباحـث  ی

ـ نظـران از ارائـۀ تعر   از صاحب ياریز بسیرسد. گر یدور از دسترس به نظر م يباشد، کار  یف، و ناکـام ی

ن وجـود  یاسـت کـه در عـ    ین درحـال یا. ان مدعیا است بر ياند، شاهد به دست داده یفیکه تعر یکسان

ـ ید يهـا  تجربه یفراوان دربارة برخ ينظرها اختالف ـ یـ  ین درخـور  توافـق   ياری، در مـوارد بسـ  یا اخالق

ن آنکـه  ینظـران در عـ   صـاحب  یی. گـو شـود  دیـده مـی   یو اخالقـ  ینید يها ق تجربهیدر مصاد یتوجه

ـ ا يدر فهم معنا يا انهی، ارتکازات همگراعرضه کنند یو اخالق ینیق از تجربۀ دیدق یفیتوانند تعر ینم ن ی

  ق آنها دارند.ین مصادییدر تع یدو اصطالح، و توافق نسبتاً قابل توجه

  ينيد ۀو تجرب ياخالق ۀمشترک تجرب يها يژگيو

ـ یتجربـۀ د «، »یتجربـۀ اخالقـ  «همچـون   یدر عبـارات » تجربه« در ترجمـۀ واژة  » یتجربـۀ عرفـان  «، و »ین

experience لِ:یاز قب؛ داردپرشماري  یمعان یسین واژه در زبان انگلیآمده است. ا  

گذرانـدن و   ا از سـر یـ م بـا آن،  یو مسـتق  یا مواجهـۀ شخصـ  یـ داد، یا رویک امر یم یمشاهدة مستق - 

  م در آن؛یمشارکت مستق

  ؛  یگذراندن ا از سرین مشاهده، مواجهه، یآمده از چن دست علم و معرفت به - 

  گذراندن؛ ا از سرین مشاهده، مواجهه، یشده از ا حاصل یشِ عملا دانی یمهارت و کارآزمودگ - 

  ور واقع شود؛زبگذراندنِ م آنچه مورد مشاهده، مواجهه، و از سر - 

  ؛ش و آزمونیآزما - 

  .ا باطنیق حواس ظاهر یا عاطفه و احساس از طریا فکر، یء، یک شیافت یادراك و در - 

که به واسـطۀ   یدانش يز به معنایر، و نیاخ ين معنایه همشتر بین واژه بید بتوان گفت: در فلسفه ایشا

  د، به کار رفته است.یآ ی) به دست میا باطنی ي(ظاهر یادراك حس

تجربـه را بـه    یبه چه معناسـت؟ برخـ  » یتجربۀ اخالق«و » ینیتجربۀ د«در دو اصطالح » تجربه«اما 

اسـت و   ییف کارگشـا ی)، که تعر293 ، ص1991برن،  سوئیناند ( ف کردهیتعر» یداد آگاهانۀ نفسانیرو«
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گونـه بسـط داده اسـت:     نیـ ف را ایـ ن تعریهمـ  سیویـ دم. یخود قرار ده یم آن را اساس بررسیتوان یم

گذرانـد [=   تجربه آن را از سـر مـی    مندي است که صاحبِ مقصود از تجربه رویداد نفسانیِ تقریباً تاریخ«

در بـاب   یان نکاتی، به ببسط نایبر اساس وي  .»استشود] و تا حدي از آن آگاه  دستخوشِ آن واقع می

  ).به بعد 39، ص 1391س، یویدر.ك: ) پرداخته است (ینیتجربه (با نظر به تجربۀ د

کـه  دارنـد   يارتکاز ییش معنایکماب» ینیتجربۀ د«و » یتجربۀ اخالق«که اشاره شد، دو اصطالح  چنان

کـه   یقیر اثر توجـه ذهـن بـه مصـاد    بن معنا یشود. ا یما خواندن آن دو، به ذهن متبادر یدن یبه هنگام شن

د آمده است. مـا بـر   یاند، در ذهن پد رش قرار گرفتهیده و مورد پذشن دو نوع تجربه ذکر یا يمعموالً برا

ده اسـت،  یـ ح تجربـه برگز یتوضـ  يبـرا  سیویـ دکـه   یی، و با استفاده از الگويارتکاز ين معنایاساس ا

  م:یان کنیب ینیو تجربۀ د یتجربۀ اخالقبارة در تجربه را يها یژگیم ویکوش یم

ـ  یـ ( یمهـارت و کـارآزمودگ   ،تجربـه  يلغـو  یاز معـان  یکـ یکه گفتـه شـد،    . چنان1 ) یا دانـشِ عمل

 یچ مهـارت یبـه هـ  » ینیتجربۀ د«و » یتجربۀ اخالق«مانند  ییها بیاما ترک ؛شخص است يآمده برا حاصل

ـ ا یو اخالقـ  ینید يها بهن مدعا آن است که تجریاشاره ندارند. شاهد ا بـارة  ت را دارنـد کـه در  یـ ن قابلی

در ( تجربـه رخ داده اسـت   ات صـاحب یـ ن از حیمعـ » زمـان «بتوان مشخص کرد در کـدام   شانهرکدام

، 1391س، یویـ ر کـرده اسـت (د  یتعب يخمندیبه تار یژگین ویاز ا يم، ویس نقل کردیویکه از د یفیتعر

د یـ پد یش طـوالن یوسته و کمابیپ یافراد در طول زمان يها ارتها و مه یکه کارآزمودگ یحال ، در))39ص 

افـت کـه   یتـوان در  یجـا مـ    نین کـرد. از همـ  ییدادنِ آنها تع  رخ يتوان برا یرا نم یند و زمان خاصیآ یم

سـت. ملکـه حاصـل    ین یاخالق يا ز تجربهیآن ن ییدر مفهوم ارسطو یل و ملکات اخالقیبه فضا یابیدست

ارسـطو،  نجامـد ( یاست کـه بـه حصـول عـادت ب     يا وسته، به گونهیو پ یطوالن ینن در زمایتکرار و تمر

بـه تأمـل و    يازیـ لت، نیفض يدر صدور فعلِ مطابق با الگو ی) و صاحب ملکۀ اخالق54- 53، ص1378

واژة تجربـه، البتـه فـرد واجـد ملکـۀ       ی). در کـاربرد عرفـ  667، ص 1372، یجیالهنداشته باشد ( يترو

ـ یـ کـه اکنـون بـا آن سـروکار دار     ییدر معنا یتجربه قلمداد کرد، ول  صاحبتوان  یرا م یاخالق ن یم، چن

ـ یو د یاخالقـ  يهـا  د از سرنگذرانده اسـت. تجربـه  ینام یکه بتوان آن را تجربۀ اخالق يا تجربه يفرد  ین

  ؛اند نه مهارت یاحساس و آگاه یکنندة نوع یشتر تداعیب

خود دستخوشِ تجربه واقـع   یعنی ؛گذرانند یم ا از سرر ینیو د یاخالق يها تجربه ،تجربه . صاحبان2

ـ اختدر کنند) نه آنکه تجربـه   یدا میز پین يا ژهیو یشوند (و البته آگاه یم ـ  یژگـ یار آنهـا باشـد. و  ی  ۀتجرب

فکـر کـردن کـه    اي همچون  هاي نفسانی رو فعالیت نیا ر بودن است. ازیناپذ مترقبه و مقاومت ری، غیناگهان



   ۴۷ ينيد ۀو تجرب ياخالق ۀدر نسبت تجرب يو تجربه: بحث يآگاه

مترقبـه یـا    ریـ هـاي ناگهـانی، غ   ؛ امـا اندیشـه  آینـد  به شمار نمـی تجربه هستند،  تحت تدبیر خود شخص

یـا در ذهـن   » عطا شـده «ها، به واسطۀ نیرویی بیرونی به وي  ناپذیر، که به نظر صاحب آن اندیشه مقاومت

آینـد   ، تجربه بـه حسـاب مـی   )نه آنکه تحت تدبیر یا نیروي خود او فراهم آمده باشند( اند او جاي گرفته

  ؛)40، ص 1391س، یوید(

شـود، و   یگذرانـد و دسـتخوشِ آن واقـع مـ     یمـ  تجربه را از سـر  ،تجربه ن نکته که صاحبی. از ا3

شـی کـه تحـت تـدبیر خـود      یاند نفسانی از قبیل اندیشیدن، محاسبه کردن، و خیـال  یهای ن، فعالیتیبنابرا

از  یناشـ  يها یها و آگاه شهیکه اند دیآ یز به دست میجه نین نتیاند، ا اند، از تعریف تجربه خارج شخص

بـه آنهـا بـه منزلـۀ      یابیاند و دست یتیو ترب یآموزش يا که حاصل برنامه ییها یز آگاهیتفکر و استدالل و ن

ان آمـوزش  یـ شوند. البتـه در جر  یشود، تجربه قلمداد نم یک دوره در نظر گرفته می ینیب شیقابل پ هدف

هـا اگـر    رنـده را فـراهم آورد؛ امـا آن تجربـه    یگ آموزش يمستقل برا يها نۀ تجربهیزم - د یو با - توان  یم

  ؛ندیآ یخود او فراهم نم يرویند، تحت تدبیر و نیفراهم آ

از تجربـۀ   - کم تـا حـدي    دست - باید  یتجربه م  است، صاحب ینفسان يدادی. ازآنجاکه تجربه رو4

شـمار  گذرانند، تجربه به  خبر از سر می بیرو نه رویدادهایی که اشخاصِ یکسره  نیا خویش آگاه باشد. از

آیند، و نه رویدادهایی که آگاهی افراد از آنها تنها در این حـد اسـت کـه آن رویـدادها برایشـان روي       می

 ؛تجربه در حین تجربه، از اینکه تجربۀ او از فالن نوع است آگاه باشـد   دهند. البته الزم نیست صاحب می

علت یا ماهیت واقعی تجربۀ خود داشته باشد (همان). به هـر حـال، تجربـه     الزم نیست اطالعی ازکه  چنان

ـ     یتجربه نسبت به متعلق تجربه آگـاه  تجربه است که صاحب  یوقت  یتـوجه  یو توجـه داشـته باشـد. وقت

» دنیـ د«و » یینـا یورود امـواج نـور بـه دسـتگاه ب    «ان یـ که م یدر کار نخواهد بود؛ مانند فرق يا نباشد، تجربه

 ست؛یدن نیم. صرف ورود امواج نور به چشم، دیدهد که توجه داشته باش یرخ م یدن وقتیهست: د

از  یا نباشـد. تجربـه آگـاه   یتجربه مستقل باشد   تواند از صاحب یدارد که م ی. تجربه همواره متعلَق5

ـ او باشد؛ امـا   یا از خودآگاهیاز خود شخص  یآگاه ،تجربهکه د آی یمپیش است. البته گاه  يزیچ  یحت

اسـت و آن   یان آن خود کـه فاعـلِ آگـاه   یهست م یشناخت روان يزیکم تما هم دست ين مواردیدر چن

  ؛)18- 17، ص 1375سلر، یگاز آن آگاه است ( یخود که فاعلِ آگاه

ن اسـت کـه در هـر    یشود ا یم یبودنِ تجربه ناش »یداد نفسانیرو«که از  ییها یژگیگر از وید یکی. 6

شـود،   یکـه تجربـه خوانـده مـ     اي یداد نفسانیتجربه و آن رو ان صاحبیواسطه م یب يا ، رابطهيا تجربه

ـ بـه تعب  شـود.  یتجربه برقـرار نمـ    جز صاحب يگریکس د چیه يواسطه برا ین رابطۀ بیبرقرار است. ا ر ی

۴۸      ۱۳۹۴، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

تواننـد   معنا که صاحبان تجربـه بهتـر از هـر کـس دیگـري مـی       بدین؛ اند گر، تجارب اموري خصوصیید

شناسـانۀ آن، نـه    معرفـت  يبه معنا »دنیبه نظر رس«ده است (البته یبه نظر ایشان رس ياموربگویند که چه 

تجربـه    هاي خود صاحب که دیگران باید از اموري مانند رفتارها و گزارش یدرحال ؛)يا محاوره يبه معنا

ـ  استنباط کنند که وي در حال تجربه کردن چـه چیـزي بـوده اسـت. برخـی از تجـارب نیـز بـدین          امعن

. انـد  تواند بگوید که امور واقعـاً چگونـه بـوده    تجربه بهتر از هر کس دیگري می  اند که صاحب خصوصی

تجربـه (آنچـه در     تجربۀ احساسات، عواطف و حاالت نفسانی خـود صـاحب   :اند از این تجارب عبارت

  ).41 ، ص1391س، یویدگذرد)، که او به آنها دسترسی خصوصی دارد ( یتجربه م  صحنۀ نفس صاحب

 رنـد کـه صـاحب   یناپذ و مقاومـت  یناگهـان  یحاالت نفسـان  ،یو اخالق ینید يها حاصل آنکه تجربه

و  یطـوالن  یزمـان  یدهنـد، نـه آنکـه در طـ     یش مشخص رخ میکماب یتجربه از آنها آگاه است؛ در زمان 

ـ   د صاحبیستند؛ از دین محقق شوند؛ حاصل استدالل و آموزش نینامع ی بیرونـی  تجربه به واسطۀ نیروی

انـد کـه صـرفاً توسـط      یخصوصـ  ییدادهایاند؛ و سرانجام رو به وي اعطا شده یا در ذهن او جاي گرفته

ـ  یتوانند آنهـا را توصـ   یز میگران نیاند، و اگرچه د انیتجربه قابل ب  صاحب ف آنـان  یتوصـ  یف کننـد، ول

ـ اتجربـه اسـت.     فات صاحبیبر رفتارها و توص یست، بلکه متکیم نیمستق یفیتوص هـا کـه    یژگـ ین وی

 شـمار   بـه » تجربه« يهستند که برا یطیاند، در واقع شرا ینیو تجربۀ د یمشترك تجربۀ اخالق يها یژگیو

 اند. الزم يا آمدنِ هر تجربه 

  ينيد ةتجرب

ـ ید یکه شخص در زندگ یبر همۀ تجارب ینی، اصطالح تجربۀ دآلستونبه گفتۀ  خـود دارد، از جملـه    ین

آلسـتون،  شـود (  یاطـالق مـ   یشناس احساس حق و ها اقیها، اشت ها، ترس یخوشا نجات، یاحساس گناه 

جـامع و مـانع از تجربـۀ     یفـ یکه اشاره شد، به اعتراف متخصصان، ارائـۀ تعر  اما چنان؛ )250، ص 1998

اسـت   یاز ابهام و عدم وفاق یش از همه ناشیب ين دشواریتوان گفت که ا یاست و م يکار دشوار ینید

ش، و یکـرد خـو  یمتناسب با رو ينظر کار است. البته هر صاحب بودن در» ینید«و » نید«د خوبارة که در

گفتـه   بـرن  نیسـوئ مـثالً  . دهـد  یبه دست مـ  – یکم موقت دست – یفیآغاز کردن بحث، معموالً تعر يبرا

تـر اشـاره شـد،     شیکه پ چنان( رسد ین میتجربه چن  است که به نظر صاحب يا تجربه ینیاست: تجربۀ د

ا تجربۀ وجـود داشـتنِ او،   یکه تجربۀ خدا ( )شناسانۀ آن است معرفت ينجا به معنایدر ا »دنیبه نظر رس«

بـرن،   سوئیناست ( يگرید یعیء فراطبیا تجربۀ شی) توسط او يزید آوردنِ چیا پدیا سخن گفتن او، و ی

تجربـه آنهـا     د که صاحباندان یم ییها مشغولِ تجربه فلسفه را صرفاً دل آلستونا خود ی)؛ 295، ص 1991



   ۴۹ ينيد ۀو تجرب ياخالق ۀدر نسبت تجرب يو تجربه: بحث يآگاه

ـ ا کننـد. از  یحاصل از تفکر و استدالل) قلمـداد مـ   یانتزاع یخدا (در برابر آگاهاز  یتجرب یرا آگاه رو  نی

 دانسـته اسـت کـه صـاحب     يا ان کرده و آن را تجربـه یب »ادراك خدا«ا ی »تجربۀ خدا«مقصود خود را با 

ز از منحصـر  یـ شمول بحـث و پره  يد: برایگو یالبته م يداند. و یخدا ماز واسطه  یب یتجربه آن را آگاه 

 – یبـا هـر نـام    –ن یت بریم که هر واقعیر کنیتعب يا گونه  ن، بهتر است خدا را بهیک نوع دیشدن آن به 

 ياریبسـ  ،اند ن دو به دست دادهیکه ا ییها فیداست که تعری). پ250، ص 1998آلستون، رد (یرا دربر بگ

  رد.یگ یر نمرا درب ینید يها از تجربه

د بهتر آن باشد کـه  یاند، شا یرش همگانیدارد که مورد پذ یق فراوانیمصاد» ینیتجربۀ د«اما ازآنجاکه 

عمـل کـرده اسـت، بـه      ینیتجربۀ د یشناخت ارزش معرفتدر کتاب  سیویدگونه که  ز همانینجا نیدر ا

 يهـا  کـه از تجربـه   ییهـا  ارشق و بر اساس گزی، با نظر به آن مصادینیتجربۀ د يف برایارائۀ تعر يجا

ـ  هـر  يهـا  یژگـ یآن و و يهـا  یژگیم، ویار داریدر اخت ینید م، و آن را یکنـ  ییک از انـواع آن را شناسـا  ی

  م.یقرار ده ینیشناخت بهتر تجربۀ د يراهنما

هـاي   د: براي تعیـین دینـی بـودن یـا نبـودنِ یـک تجربـه، طبیعتـاً بایـد سـراغ توصـیف           یگو یم يو

اش بـه دسـت    تجربـه از تجربـه    بـرویم کـه خـود صـاحب     یهای توصیف یعنی، خودپرداخت آن تجربه

 ین امـر کـاف  ینشان دادن ا يکنند، برا یگران از آن تجربه ارائه میهاي دیگرپرداخت که د توصیفدهد.  یم

رو  نیـ تجربـه، دینـی باشـد. ازا     خواهد بـود کـه از دیـد خـود صـاحب     » دینی«تجربه به شرطی  ست:ین

هـاي زیباشـناختی، و الهـام،     ون جذبه، عاشق شدن، رهایی از خطر یا ناامیـدي، تجربـه  هایی همچ تجربه«

 »باشـند  شـده  تفسـیر ادغـام  یـا   بازتـابی  ینیتفسیر دشمار آیند، باید داراي   هایی دینی به براي آنکه تجربه

  ).52، ص 1391س، یوید(

 يهـا  تجربه دست اول از يها بر رجوع به گزارش ین سخن، در واقع، روش خود را مبنیبا ا سیوید

مشـترك و مخـتص    يهـا  یژگـ یکوشـد و  یها م ن گزارشیدهد. او با رجوع به ا ی، به اجمال شرح مینید

کـم   ابـد، دسـت  یدست  ینیاز تجربۀ د یف نوعیک تعریق، اگر نه به ین طریتجارب را کشف کند تا از ا

تـر سـازد.    دارند روشن ینیاز تجربۀ دشتر افراد یرا که ب يرا از هم بازشناسد و تصور ینیاصناف تجربۀ د

توانـد بـه کـار     یمـ  یدست اول صاحبان تجربه زمـان  يها گزارش یکند که حت ین حال، اذعان میاو در ع

ـ یتجربه بـر د   د که صاحبیایب ینید يها اوصاف اصناف مختلف تجربه ییشناسا بـودن تجربـۀ خـود     ین

ر یـ ن تعبیبودن تجربۀ خود بـا همـ   ینیدارد که به دن یالبته ضرورت( وقوف داشته باشد و به آن اذعان کند

ن و احـوال  یـ کـه مربـوط بـه د    يریاست از تعاب یاست، بلکه کاف ینید که تجربۀ او دیاذعان کند و بگو

۵۰      ۱۳۹۴، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

کـه   يرید: تفسیان آیر به میتفس يش پایب  ای  شود مگر آنکه کم ین ممکن نمیو ا ،)است استفاده کند ینید

ک یـ چندان به مشاهدة خالص نزد يریکند. البته هر تفس یخود اعمال م تجربه بر مشاهدات  خود صاحب

توانـد بـه کمـک     یاست کـه مـ   یر بازتابیتفسز یشده و ن تفسیر ادغامه کرد. تنها یست که بتوان به آن تکین

ز بتوانند آن را همچـون  یگران نیبودن را بر تجربۀ خود بگذارد و د ینینشان د يد تا ویایتجربه ب  صاحب

  ند.یل آینا ینید ۀبه کار برند تا به کشف مختصات تجرب ینیاز تجربۀ د یمصداق

که البتـه بـراي هـر ادراکـی     ، ناپذیر اجتنابخته با خود تجربه و یشده تفسیري است درآم تفسیر ادغام

درپـی بـر مـا وارد     هـایی را کـه پـی    تفسیري است که ما، ناآگاهانه، براي آنکـه محـرك  « :ضروري است

). 49 (همـان، ص » دهیم هایی قابل فهم از مدرکاتی مشخص، مبدل سازیم، صورت می ربهشوند به تج می

شود ما داراي آن تجربـۀ خـاص باشـیم، و اشـیا را      ب میموج يا تجربه هربارة همین تفسیر است که در

ـ آم یتجربـه در نمـ  خـود  گرچه بـا   یر بازتابین تفسی. همچنبدان نحو خاص ببینیم (همان) زد و پـس از  ی

آیـد، بلکـه    ز در نتیجۀ استنتاج یـا تأمـلِ آگاهانـه بـه دسـت نمـی      یر نین تفسیا یرد، ولیگ یه شکل متجرب

ک یـ تجربـه نزد   و چندان به مشاهدة صـاحب ) 50- 49 (همان، صاست  یخودجوش و ارتجال يریتفس

 صـاحب  يانگاشتن تجربه از سو ینیرد) که اگر موجب دیگ یرا بالفاصله پس از تجربه شکل میاست (ز

بـه  دانـیم تـا    کـافی مـی  اش را  بودن تجربه ینیتجربه بر د  صاحب يم و ادعایریپذ یتجربه شود، آن را م 

ـ نـان از نبـود عناصـر ترد   یم و پـس از اطم یبپـرداز  يتجربۀ گـزارش شـدة و   یبررس آور در صـداقت   دی

  م.یش بپردازیها یژگیو ییشناسا يل آن برایکننده، به تحل گزارش

از  يگـر یکند، دستۀ د یاد می یر دینیتجربه از آنها با تعاب ایی که خود صاحبِه عالوه بر تجربه سیوید

کـم یکـی از آن    دسـت  هایی اسـت کـه   آورد و آن تجربه یبه شمار م ینید يها ز جزو تجربهیتجارب را ن

هایی مانند مارکسیسـم و اومانیسـم وجـود نـدارد، واجـد       دین را که در شبه)» یجهان روحانی (آن«عناصر 

انـد از: احسـاس حضـور یـا      نامد. ایـن عناصـر عبـارت    یم» ینیذاتاً د«ها را تجربۀ  ن تجربهیا يد. وباشن

که در وراي جهـانِ دانـیِ   » واقعیتی غایی«اندرکار بودنِ وجود یا قدرتی مقدس و غیرجسمانی؛ فهم  دست

سـتیابی بـه (یـا    هاي محدود آگاهی قـرار دارد؛ و احسـاس د   اجسام فیزیکی، فرایندهاي فیزیکی، و کانون

کـه  » خود راستین«احساسِ بودن در مسیر رسیدن به) خیر اعالي آدمی، سعادت غایی، رهایی، نجات، یا 

  آمدنی نیست. دست به» این جهان«از طریق امور 

 اي است که یـا خـود صـاحب     طورکلی، تجربۀ دینی تجربه به«رسد که  یجه مین نتیسرانجام به ا يو

م، در یک بنگـر ی)؛ و اگر ن53(همان، ص  »کند و یا ذاتاً دینی است دینی توصیف میتجربه آن را با تعابیر  

  ملحوظ است.» ییسو آن«و  یاله يتجربه از عنصر  صاحب یدو مورد، آگاه ن هریا



   ۵۱ ينيد ۀو تجرب ياخالق ۀدر نسبت تجرب يو تجربه: بحث يآگاه

  ياخالق ةتجرب

رسیدنِ افعـال   اخالقی آن باشد که درست و نادرست به نظر يها ساده و مقدماتی از تجربه یفید تعریشا

 یکـه برخـ   )؛ چنـان 9، ص 1392، يخـداداد م (یو بد احساس شدنِ افراد را تجربۀ اخالقی بنام یا خوب

ـ ؛ )36، ص 1375سـلر،  یگد انجام دهـد ( یصرفاً مشتمل است بر آنچه انسان با یاخالق ۀاند: تجرب گفته ا ی

ـ بـه خ ش یعالقه و گرا«اند:  ز گفتهی). ن23(همان، ص  یاست به قانون اخالق یواکنش یتجربۀ اخالق ر و ی

نـاب   یاخالقـ   ر و عدل و احسان است، مصـداق تـام و تمـام تجربـۀ    یعدل و احسان از آن جهت که خ

و علـو مقـام    یاز تعـال  یاحساس، یتجربۀ اخالق«اند:  ن گفتهی). همچن42 الف، ص1391،یروانیش( »است

ـ ا پی یتوأم با آرامش وجدان است که در اثر انجام فعل اخالق يمعنو اخالقـاً   يا لکـه ا میـ ش صـفت  یدای

ـ آ ید مـ یکو در فرد پدین ـ از عناصـر   یکـ ی). در دو سـخن نخسـت بـه    31 ، ص1383ان، یـ میرح(» دی ا ی

بـه  و در سخن چهـارم   ،آنهاي  ا خاستگاهیها  یژگیاز و یکیدر سخن سوم به ، یتجربۀ اخالق يها مؤلفه

ـ پد یثار نفسـان شتر به آیز بیشده است. سخن پنجم ناشاره  یاخالق ۀق تجربیاز مصاد یمصداق آمـده از   دی

  .یاشاره دارد تا به خود تجربۀ اخالق یاخالق یلتیا داشتن فضی یاخالق یانجام دادنِ فعل

ن یعرضه نشده است. در عـ  یجامع و مانع از تجربۀ اخالق یفین سخنان تعریک از ای چیدر ه يرو هر به

تـوان گفـت:    ین، مـ یانـد. بنـابرا   ظر کـرده بحث و اظهار ن ین عبارات، دربارة تجربۀ اخالقیندگان ایحال، گو

توان به بحـث   یم يشتریدر دست باشد، با سهولت و دقت ب یاز تجربۀ اخالق یفیکه تعر یگرچه در صورت

گـر متوقـف   یاز موارد د يارین زمینه همچون بسیدر ا يدربارة آن پرداخت، بحث و نظرپرداز يو نظرپرداز

از موضـوع بحـث    یاجمـال  يدارا بـودن تصـور   ين مواردینست. در چیف از موضوع بحث نیبر ارائۀ تعر

از تجربـۀ   یفـ یآنکه درصدد ارائـۀ تعر  یز بیر و قابل قبول سازد. ما نیپذ است تا ورود به بحث را امکان یکاف

م مقصـود خـود از تجربـۀ    یکوشـ  یم، مـ یآن در ذهن دار يکه دربارة معنا يم، با اتکا به ارتکازیباش یاخالق

 یآگـاه  یر که واجد نـوع یناپذ مقاومت یداد نفسانیم: به هر رویان کنیف بیتعر این شبه  را در ضمن یاخالق

) و احساس ضـرورت التـزام و   یا منفی(مثبت  یاخالق يها ا ارزشی) یا سلبی یجابی(ا یاخالق يها به قانون

  م.ییگو یم یا عالقه به آنها) باشد، تجربۀ اخالقیبه آنها ( یسرسپردگ

توانـد   یرا مـ  یفـ یتکل یهم احکام اخالق یمندرج در تجربۀ اخالق یف، آگاهیتعر  ن شبهیبر اساس ا

هایی از قبیـل درسـت، نادرسـت، بایـد، نبایـد، و ماننـد آن بیـان         این احکام با استفاده از واژه( ردیگ دربر

هـایی از قبیـل خـوب، بـد،      ایـن احکـام بـا اسـتفاده از واژه    ( یارزشـ  یو هـم احکـام اخالقـ    )شوند می

؛ و هـم احسـاس   )62، ص1392. ر.ك: خـدادادي،  شوند مندانه، و مانند آن بیان می مندانه، رذیلت فضیلت

۵۲      ۱۳۹۴، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

د و هم احسـاس  یآ یبه شمار م یاخالق يا تجربه ،ز از انجام دادن آنیا پرهی يانجام دادن کار يفه برایوظ

و عاطفـه، هـر    بـاور  يریکه درگ ؛ چنانینفسان یژگیک ویا ی یک عمل جوارحی یاخالق یا زشتی ییبایز

  امکان دارد. یدو، در تجربۀ اخالق

ـ یکـه در هـر تجربـۀ د    چنـان  – یدر هر تجربۀ اخالق ـ یو ترب یمـ ینۀ تعلیشـ یممکـن اسـت پ   - ین  یت

، انجامنـد  یم یو مهارت اخالق یکه به آگاه ییها ها و پرورش آموزش یول ؛کند ینیکننده نقش آفر تجربه

تواننـد بـه    یدارنـد نمـ   یکه جنبـۀ اسـتدالل   ییتا جا یخالقا يها ستند. آموزشین یخودشان تجربۀ اخالق

قـرار   یکه در معرض آموزش اخالقـ  ینجامند. کسیب یتجربه در مفهوم مورد نظر در بحث تجربۀ اخالق

ا ارزش یـ در برابـر قـانون    ی، بـه لحـاظ عقلـ   یم و قواعد اخالقیاز مفاه يتصور یضمن آگاه، ردیگ یم

ـ نظ یم در برابر قانون اخالقـ ین تسلیکند. ا یق میشود و آن را تصد یم میتسل یاخالق ر بـاور حاصـل از   ی

حاصـل از آنهـا را تجربـۀ     یگاه آگاه چیاست که ه ینید يها دربارة آموزه یو فلسف یکالم یمباحث عقل

خوانـد.   یرا تجربـۀ اخالقـ   یم اخالقیاز تعال یناش یم عقالنیتسلتوان  نمیز ینجا نیدر ا. خوانند ینم ینید

ملحـوظ در   یگونـه کـه آگـاه    همـان  ؛ستین اي یهر نوع آگاه ،یمندرج در تجربۀ اخالق یآگاه نیبنابرا

  است. يا ژهیو یآگاه، ینیتجربۀ د

  ياخالق ةآنها با تجرب ةسيو مقا ينيد ةانواع تجرب

ـ داز حاصل کاربست روش  یش از ارائۀ گزارشیپ ـ ، الزم اسـت  ینـ یم تجـارب د یدر تقسـ  سیوی ادآور ی

ن اقسام صـورت  یک از ایهر  یشناخت م را به منظور سنجش ارزش معرفتین تقسیا يم که گرچه ویشو

م و یبسـنج  یک از آنها را با تجربۀ اخالقید که هر یایز بیتواند به کار ما ن ین جهت میاز ا یداده است، ول

ـ را در ینیبا تجربۀ د ین سنجش، نسبت تجربۀ اخالقیاز رهگذر ا ا یـ  یگـانگ یم و بـه پرسـش مهـم    یابی

  م.ین دو تجربه پاسخ دهیاوت اتف

 .4وحیـانی،    .3حسـی،    شـبه   .2تفسـیري،    .1 اند: شش گونهبر  سیویدم یبنا بر تقس ینید يها تجربه

ــاگر،   ــوي، و . 5احی ــانی ( .6مین ــدعرف ــراد و)55ص ،1391س، یوی ــت یآن ن ي. م ــام  س ــن اقس ــه ای ک

اي چنـد دسـته را واجـد باشـد، بلکـه      هـ  اي در عین حال ویژگی ، زیرا ممکن است تجربهاند مانعۀالجمع

  اند از: جنبۀ مختلف تجربۀ دینی قلمداد کرد که عبارت توان این اقسام را شش می

  تر؛ تجربه به تجربۀ خود براي سازگار شدنِ آن با الگوي دینی بزرگ الف. چگونگیِ نگریستن صاحب 

  حسیِ تجربه؛  عنصر شبه .ب
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  ربه؛آمده در حین تج دست معرفت ادعایی به .ج

  واسطۀ تجربه؛ جنبۀ عاطفی و ثمرات بی .د

  تجربه؛ عنصر قدسیِ .  ه

 هاي دینی همۀ این شش ویژگـی را یـک   ست که تجربهین نین مقصود ایعنصر وحدانیِ آن. همچن .و

  ).56- 55(همان، ص  جا دارند

ـ ید يریا چارچوب تفسـ یاز باور  یبودنش ناش ینیاست که د يا تجربه يریتفس ینیتجربۀ د. 1  ي ا ین

ها آن است کـه در   تجربهن یمشترك ا یژگیآورد. و یک رخداد میر یتجربه در کار تفس  است که صاحب

ـ ید يها یژگیا سودمند را که وی يرعادیغ يدادین، رویشیپ ینید يبا باورها يآنها فرد نـدارد   یخاصـ  ین

را مکافـات   یبتیا مصـ یـ  يگرفتـار  یکـه کسـ   یمانند وقت؛ )58(همان، ص دهد  ینسبت م یاله یبه منبع

  ند.یب یگناهان خود م

ـ یدر باب تجربۀ د سیویدان یقت آن است که بیحق سـت  یبرخـوردار ن  یاز دقـت کـاف   ،يریتفسـ  ین

بـه دسـت   » تجربـه « يهـا  یژگیکه از و یلیبا توجه به تحل –) و اساساً 83- 82ب، ص 1391، یروانیش(

پوشـی   چشمن نکته یاما اگر از ا ؛وار استدش ،يریتفس هاي تجربهبه شمار آوردنِ  ینیتجربۀ د - داده شد 

ر یـ ز باشد (بـه تعب ین ینید يا تواند همزمان تجربه یم یموارد، تجربۀ اخالق یتوان گفت: در برخ یم، میکن

 ،تجربـه   را ممکـن اسـت صـاحب   یـ ز ؛ز همراه گردد)ین ینید يا تواند با تجربه یم یتر، تجربۀ اخالق قیدق

منسـوب   یالهـ  ییرا بـه منشـأ   یو التزام به قانون اخالق یآگاه ریناپذ و مقاومت یافت احساس ناگهانیدر

توانـد   یار دارد، میکه در اخت یخاص ینیر اثر چارچوب دب یگر، صاحب تجربۀ اخالقیسازد. به عبارت د

  ؛است یاله یا تصرفیجۀ الهام ین حالت او نتین باور برسد که ایبه ا

ـ اها، احسـاس گرمـا و   یل مشاهدات، رؤیقب از –است  يا حسی تجربه شبه  ینی. تجربۀ د2 ا ی

که یا عنصر اساسی آن احساس ظاهر است یا مـدرك مـورد ادعـا در آن تجربـه، مـدرکی       - درد 

). بـه نظـر   59، ص 1391س، یویـ شـود (د  گانـه درك مـی   است که معموالً با یکی از حواس پنج

ـ آنچه قابـل تصـور اسـت ا    ست.یقابل تصور ن یاخالق يها دربارة تجربه ين امریرسد چن یم ن ی

و  یاخالق یا ارزشیبه قانون  يا یا به دنبال آن تجربه، آگاهیحسی  شبه  يا است که بر اثر تجربه

ـ  یـ تجربـه پ  صـاحب   ي) برایبه آن قانون (تجربۀ اخالق یاحساس لزوم سرسپردگ کن یدا شـود؛ ل

جـاد آن  ینـۀ ا یزم نـدارد، بلکـه تنهـا    یبـا امـور حسـ    یربط و نسبت ین حالتیروشن است که چن

  حسی داشت؛ شبه  یتوان تجربۀ اخالق ن نمییحسی بوده است. بنابرا شبه  يا تجربه

۵۴      ۱۳۹۴، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

ـ یب روشـن  و یدنِ ناگهـان ین رسـ یقـ ی، به یل الهام، وحیاز قب ییها به تجربه یانیوح ینیتجربۀ د .3  ین

گـاه   یرا تجربـۀ اخالقـ  یز باشد؛ زین یانیوح ینیتواند تجربۀ د یم ین تجربۀ اخالقیگردد. بنابرا یاطالق م

  اند از: ها عبارت یژگین ویرا دارا باشد. ا یانیتجربۀ وح يها یژگیتواند و یم

  مدت بودن؛ ناگهانی و کوتاه - 

 نکه از طریق استدالل یا ادراك حسی حاصل شده باشد)؛یآمده (نه ا دست به یاستقالل در وساطت آگاه - 

بـر  » گونـه  رگبار«یا » آسا سیل«د را عاملی بیرونی یدتجربه، معرفت ادعاشدة ج  نکه به نظر صاحبیا - 

 او فرو ریخته است؛

از یقینـی کـه بـا ادراك      ها) با یقین مطلق، حتی از جهاتی بـیش  ها (وحی بودن: کشف و الهام ینیقی - 

 اند؛ حسی مالزم است، همراه

ان در قالـب الفـاظ   تـو  آمـده را نمـی   دست هاي به شود که بصیرت یغلب ادعا ماان بودن: یرقابل بیغ - 

 ).64خت (همان، ص یر

ـ ان باشـد، بـا ا  یـ رقابـل ب یغ ی، به نوعیانیوح ینید يها تواند، همانند تجربه یهم م یتجربۀ اخالق ن ی

شتر مربـوط  یست، بلکه بیشده ن حاصل یآگاه يمعطوف به محتوا یتجربۀ اخالق يریناپذ انیتفاوت که ب

 ؛ت استن معرفیل به ایبودن نحوة نناپذیر  حیبه توض

کنـد و بـر سـالمت     تجربه را احیا می  که معموالً ایمان صاحب است يا تجربهاحیاگر  ینیتجربۀ د .4

یـافتن، فراخوانـده شـدن، بخشـوده       هاي هدایت افزاید. تجربه معنوي، اخالقی، جسمانی، یا روانی او می

یشرفت در فضایل اخالقـی و  پ ،شفا یافتن  تجربۀ ،یافتن به واسطۀ یک نیروي الهی بیرونی  شدن و نجات

در زمـرة  ، کشف معنـاي زنـدگی  نیز و  اند، ر اثر امداد الهی در فرد پدید آمدهبمحبت به دیگران که ظاهراً 

ـ ینکه تجربـۀ د ی). با توجه به ا69اگرند (همان، ص یاح ینید يها تجربه ـ اح ین ـ   ی و  یاگر بـه سـالمت اخالق

ـ ین یانجامد، تجربۀ اخالق یم یل اخالقیشرفت در فضایپ را بـا خـود بـه همـراه      یز که التزام به قانون اخالق

  ز خواهد بود؛یاگر نیاح ینیتجربۀ د الهی پدید آمده باشد، یبه واسطۀ نیرویتجربه  دارد، اگر به نظر صاحب 

است کـه   یقتی(که همان حق ينویا امر می، نومن ياست. از نظر و رودلف اُتوادگار ی ينویتجربۀ م .5

ن حـال هـم   یاسـت کـه در عـ    يگردد) سرّ یبا او مواجه م – ینیدر ضمن تجربۀ د – یروح و جان آدم

ـ انگ بـت یگانـۀ ه  ربا. عناصر سـه  کننده و دل افزاست و هم مجذوب تیز و خشیانگ بتیه  ينـو یامـر م  يزی

) ينـو ی(تجربـۀ م  ينـو یقهـر. احسـاسِ امـر م    مخوف بودن، جالل و عظمت، و سطوت و :اند از عبارت

شـگاه آن سـرِّ   یدر پ یز بـودنِ آدمـ  یر و نـاچ یـ احسـاسِ حق  یعنـ یت، یاز مخلوق یآگاه :عبارت است از
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احساس مقهـور بـودن    .2م و هراس؛ یت و بیخش .1 :اند بر مشتمل ينویم يها ن تجربهیز. بنابرایانگ بتیه

 ينـو یمر منکه ایاحساسِ ا .4؛ ناپذیرند باً تحملید و تقریشد یرو و مهابتیاحساس ن .3؛ ينویدر برابر امر م

شـدن، و شـور و شـعف در     ينـو یو مجـذوبِ امـر م   یفتگیش .5گر امور است؛ یر با دیمغا یکل به يامر

  ).74 ، ص1391س، یوی؛ د54- 43 ، ص1381، یروانیشهنگام ارتباط با او (

، ین اخالقـ یها و قوان با ارزشرویی ایوردر  یر کرد که آدمیرا چنان تصو یاخالق يا اگر بتوان تجربه

 گـر ید ياز سـو  یو شور و شادمان یفتگی، و شییت از سویخش مرکب از خوف وکه کند  یدا میپ یحالت

تـوان   ینـد، آنگـاه مـ   یب یز مـ یست و ناچین خود را نیها و قوان ، و در واقع، در برابر شکوه آن ارزشاست

  ؛است دشوار ین حالتیباشد؛ اما تصور چننیز  ينویم يا تجربه ،یاخالق يا تجربهاست مکن مگفت که 

احسـاس درك کـردنِ واقعیتـی    الـف.  ها:  ن ویژگییش داراي ایاي است کماب تجربه یتجربۀ عرفان .6

هاي زمان و مکان، و محو شدن مرزهاي خـود فـردي؛    احساس رهایی از محدودیت ب.ن؛ یادیغایی و بن

ـ از قب يار شـدید یحاالت عاطفیِ بس د.احساس وحدت؛ ج.  . ول آرامـش، بهجـت، شـعف، و محبـت؛     ی

  ).81، ص 1391س، یویدناپذیري ( وصف

جـۀ  ین امکـان وجـود دارد کـه در نت   یـ رسد، گرچه ا ینم ین سطحیبه چن یداست که تجربۀ اخالقیپ

  دهد. يز روین یاي اخالق ، تجربهیاي عرفان تجربه

بـا تجربـۀ   اسـت  مکـن  متوان گفـت کـه    یدغدغه م یآنچه ب ،ینیگانۀ تجربۀ د ن، از انواع ششیبنابرا

  اگر.یتجربۀ اح يگریو د یانیتجربۀ وح یکیکم دو تجربه است:  کسان گردد دستی یاخالق

  ينيد ةو تجرب ياخالق ةنسبت تجرب

ـ ، مـوارد مشـترك ا  یبا تجربۀ اخالقـ  ینیم با سنجش انواع تجربۀ دیدیدر آنچه گذشت کوش ن دو را ی

هـم   ینـ یحـال، تجربـۀ د  ن ی، در عـ یاخالق يها از تجربه ینکه برخیا يسان، راه برا نیم. بدینشان ده

ن دو تجربـه موجـه   ین ایر و تبایرو، اعتقاد به تغا نیشود. ازا ین دو تجربه) باز میباشند (امکان اتحاد ا

تـام بـه    ین دو تجربه بسـتگ یان ایدربارة نسبت م ينخواهد بود؛ اما ممکن است اشکال شود که داور

ن نوشته لزوماً مـورد  یدر ا یاز تجربۀ اخالق شده ن دو تجربه دارد. تصور ارائهیک از ایتصور ما از هر 

اسـت.   ین سـخن درسـت  یـ ست. ایاند ن ن دو تجربه نظر دادهیان ایکه درباره نسبت م یقبول همۀ کسان

مواجهه با خداوند «را  یمثال، اگر تجربۀ اخالق يستند. برایموافق ن ین تصور از تجربۀ اخالقیهمه با ا

اي مواجهه بـا خداونـد، و    یر هر تجربۀ اخالقیم، ناگزیبدان  »یهست از راه روابط و مناسبات ما در عالم

م ینشمار یاز امر الوه يا را لزوماً تجربه یاگر تجارب اخالق یخواهد بود؛ ول ینید يا جه تجربهیدر نت

۵۶      ۱۳۹۴، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

برقرار نخواهد بود؛ امـا   ین نسبتیم، آنگاه چنیریاي را بپذ ینیجدا از هر جنبۀ د یو امکان تجربۀ اخالق

ن یـی تـوان در تع  یها دشوار اسـت. لـذا نمـ    ن تجربهیجامع و مانع از ا یفیان شد که ارائۀ تعریتر ب شیپ

گـردد،   یگونه موارد ارائه مـ  نیکه در ا یفیه کرد (چراکه تعاریف آنها تکیان دو تجربه، بر تعرینسبت م

  داورانه است). شیو پ ینشیگز يا تا اندازه

له ین وسیرا برشماریم تا به ا یو اخالق ینیارب دتج يها یژگیم که وین تالش کردیهمچن

ـ از قب یمشترکات آنها معلوم گردد. معلوم شدن مشترکات ر یناپـذ  بـودن و مقاومـت   یل ناگهـان ی

ان یـ کنـد؛ امـا ب   ینمـ  یو تجربـۀ اخالقـ   ینیان تجربۀ دین نسبت مییدر تع یانیبودن، کمک شا

توانـد   ینم یا امر الوهی یز قانون اخالقا یم هر نوع آگاهیکند تا بدان یمشترکات به ما کمک م

 یاز تجربـۀ اخالقـ   یفیباشد. لذا اگر بنا باشد تعر ینیا تجربۀ دی یمشمول عنوان تجربۀ اخالق

شـده هسـتند دربـر     یمعرفـ  يهـا  یژگیرا که فاقد و ییها ید آگاهیف نبایم، آن تعریعرضه کن

، مقصود خود را یف تجربۀ اخالقیعرت يسته، و با نظر به دشوارین امرِ بایرد. در عمل به ایبگ

ـ تعر ن شبه یم. مقصود از ایان داشتیف بیه به تعریشب يا در قالب جمله ف آن اسـت کـه قـدر    ی

را در  ینیو د یان تجربۀ اخالقیدربارة نسبت م يرا شامل شود، و داور یقن از تجربۀ اخالقیمت

  سر سازد و سامان دهد.یقن مین قدر متیقلمرو هم

ـ ان ایدهد که نسبت م ینشان م ینیو تجربۀ د یاز تجربۀ اخالق ین تلقیۀ اجینجا نتیتا ا عمـوم   ،ن دوی

ـ ید ییاگر واجد محتـوا  یاخالق يها معنا که تجربه نیبد؛ وجه است و خصوص من  يا باشـند، تجربـه   ین

  اند. یز خواهند بود، وگرنه صرفاً تجربۀ اخالقین ینید

جـه بـر آن   یانـد و در نت  ستهیگر نگرید ياز منظر یخالقنظران به تجربۀ ا از صاحب یبرخبا این همه 

کسـره حسـاب   یشـمندان  یاز اندبرخـی  انـد. در مقابـل،    ینیتجربۀ د ،یاخالق يها اند که همۀ تجربه شده

  دهند. ین دو فتوا مین ایدانند و به تبا یجدا م ینیرا از تجربۀ د یتجربۀ اخالق

  ینیو تجربۀ د ین تجربۀ اخالقیتبا

ـ دماننـد   یاعتقاد دارد، متفکران یو تجربۀ اخالق ینیر تجربۀ دیکه خود به تغا سلرینورمن گ ـ لیو، ییوی ام ی

ـ   یا يداند. ماحصل سخن و یر مین تغایل به ایز قایرا ن کرکگورو  رماخریشال، مزیج  ۀن اسـت کـه تجرب

تعهـد و   .2دارد؛  يتـر  عیآن دامنۀ وسـ  ی. سرسپردگ1متفاوت است:  یز با تجربۀ اخالقیدر چند چ ینید

باالتر برخوردار است؛  اي گاه و مرتبهیاز جا ینی. متعلق تجربۀ د3است؛  يگریآن از جنس د یسرسپردگ

  ).25- 23، ص 1375سلر، یگدارد ( یبخش قدرت غلبه و وحدت ییتنها به ینی. متعلق تجربۀ د4
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ن و اخـالق و  یـ که دربـارة رابطـۀ د   یدگاهیدگاه با استناد به دیشود، در این د یکه مالحظه م چنان

ن یر و متبـا یکسره بـا هـم مغـا   ی یو تجربۀ اخالق ینین دو وجود دارد، تجربۀ دیکه در هدف ا یتفاوت

ک کـل اسـت کـه    یانسان به مثابه  ین سرسپردگید: دیگو ین میاو دربارة د یاند. البته وقت قلمداد شده

دگاه یرود که از د یانتظار معتاً ی)، طب25شود (همان، ص  یز میوجود و عمل ن یراخالقیشامل وجوه غ

ـ یاز اضـالع تجربـۀ د   یضـلع  یز باشد و تجربۀ اخالقین یشامل تجربۀ اخالق ینی، تجربۀ ديو بـه   ین

ـ یر از تجربـۀ د یغ یکل را به یشمار آید؛ اما برخالف انتظار، او تجربۀ اخالق قلمـداد کـرده و گفتـه     ین

کـه   یرد، در صـورت یـ گ یانجام دهد دربر م يد چه کارین را که انسان بایصرفاً ا یاست: تجربۀ اخالق

رد. اخـالق مربـوط بـه    یگ یز دربر میخواهد ن یرا که انسان م يزیرود و چ ین میفراتر از ا ینیتجربۀ د

برتر  ینیها هم مربوط است. به عالوه، موضوع تجربۀ د ن به خواستهیکه د یشود، در صورت یفه میوظ

ن یـ هـا، امـا د   گـر انسـان  یتعهد انسان است در برابـر د  است؛ چراکه اخالق یاز موضوع تجربۀ اخالق

  (همان). یاست به امر متعال یآدم یسرسپردگ

در نظر گرفته شـده اسـت کـه البتـه در      ینیو تجربۀ د یتجربۀ اخالق یدگاه، تفاوت مفهومین دیدر ا

 یکـ یواننـد  ت ین دو مفهوم میق ایا مصادین است که آیکن سخن در ایل ؛رفته شودیتواند پذ یخود م يجا

ادشـده  یدگاه یـ نجا به نقد دیا نه. در ای ینیباشند و هم د ین حال هم اخالقیها در ع تجربه یباشند و برخ

تـر گذشـت، امکـان     شیکه پـ  یحاتیم که با توضیشو یادآور می. تنها )1392، یروانیر.ك: ش( میپرداز ینم

  اند؟ ینیتجربۀ د یاخالق يها بها همۀ تجریاما آ ن دو تجربه کامالً روشن است.یمصداق بودن ا هم

  ینیو تجربۀ د یاتحاد تجربۀ اخالق

ـ یو تجربـۀ د  یبه اتحـاد کامـل تجربـۀ اخالقـ     - گوناگون  یالبته با مبان –نظران  از صاحب یبرخ  يرأ ین

، اسـت  عموم و خصوص مطلق ،ن دو تجربهیان این منظر، نسبت می). از ا25، ص 1375سلر، یگاند ( داده

سـکوالر   یدگاه، در واقع تجربـۀ اخالقـ  ین دیخواهد بود. بر اساس ا ینید يا تجربه ،یقو هر تجربۀ اخال

را در  ینـ یهسـتند کـه حـس د    يدگاه معتقد شوند افرادین دیکه ممکن است به ا یامکان ندارد. از کسان

ـ  ییجـو  ی، و حس راستیو اخالق یکی، حس نیباشناسیگر او (حس زیجامع سه حس د منشأ و یآدم ا ی

  ).32 ، ص1357تن،  نه دوکهدانند ( ی) میلبط قتیحق

 یهـر تجربـۀ اخالقـ   «ان که ین بیهم نسبت داده شده است؛ به ا يد مطهریشهۀ اتحاد به ینظر

است و بـا آن اتحـاد و بلکـه وحـدت دارد، ... و در مـوارد اجتمـاع        ینید يا همواره تجربه یناب

ـ یو شـا  - از دو جهـت   واحد يا اند که بر تجربه توان گفت دو مفهوم گوناگون یم بتـوان   ید حت

۵۸      ۱۳۹۴، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

دربـارة   يد مطهـر یشـه ). از 39الف، ص 1391، یروانی(ش» کنند یصدق م - ک جهت یگفت از 

  ن سخنان نقل شده است:یدگاه اتحاد، اید

ـ یر و عدل و احسان از آن جهت که خیعالقه به خ ـ چ شـائبۀ چ یر و عدل و احسان است، بدون ه ز ی

ـ ست کـه ا ید نیهذا بع یاالطالق؛ عل یل علیحبت ذات جماست از عالقه و م يا گر، نشانهید گونـه   نی

، يشوند (مطهـر  یکسان واقعاً و عمالً در زمرة اهل کفر محشور نگردند، هرچند لساناً منکر شمرده م

  ).309، ص 1، ج1374

ر و عـدل  یر و عدل و احسان از آن جهت که خیش به خیاند که عالقه و گرا ن سخنان گفتهیح ایدر توض

ن جذبـه و کشـش را نشـانۀ    یهم يد مطهریشهاست؛ و چون  یاخالق  ق تجربۀیاز مصاد ،حسان استو ا

شـان،  یجه گرفت کـه از نظـر ا  یتوان نت یداند، م یمطلق، م ییبایزبه عنوان عالقه و محبت به ذات خداوند 

 ).43الف، ص 1391، یروانیشاست ( ینید يا تجربه يا ن عالقهیچن

اگر در شـعور آگـاه    یدهد، حت یانجام م یکس کار اخالقهر  تقد است کهمع يد مطهریشهبه عالوه، 

خـدا انجـام    يرضـا  ين کار را برایا اگر هم باور دارد ایشناسد و به او باور ندارد و  یخودش خدا را نم

، 11 ، ج1387، يمطهـر و عبادت ناآگاهانۀ خداونـد اسـت (   یخداپرستاي  گونهاو  یدهد، کار اخالق ینم

 ین اخالقـ یشناسد، بالفطره و ناآگاهانه قوان یکه فطرتاً خدا را مگونه   همان ی، آدمياعتقاد و ). به376 ص

 یکامالً با حـس خداشناسـ   یرو حس اخالق نی). ازا383 شناسد (همان، ص یز میرا که قانون خداست، ن

  ).51 الف، ص1391، یروانیش( یف الهیمرتبط، و در واقع عبارت است از حس شناخت تکال

که در بن آن وجـود   یم، استداللیۀ اتحاد بدانیاز اعتقاد به نظر یرا حاک يد مطهریشهن سخنان یر ااگ

 يهـا  ن و ارزشیگـر قـوان  یر و عدل و احسـان و د یبه خ یاقیو عالقه و اشت ین است که هر آگاهیدارد ا

ـ یو عالقه و اشت یاز آگاه يا ) در واقع جلوهی(تجربۀ اخالق یاخالق  يا د، و لـذا تجربـه  اق به ذات خداون

ن یچنـ  يکـه دارا  ياز افـراد  یرا برخـ یـ ز ؛رفتیتـوان پـذ   ین اسـتدالل را نمـ  یابا این همه، است.  ینید

اگر مقصـود از   یعنیستند؛ یادشده را دارا نیبا اوصاف  ینیک از انواع تجربۀ دی چیه، اند یاخالق يها تجربه

ا ارزش یـ نسبت بـه قـانون    یآگاه یواجد نوع ر باشد کهیناپذ و مقاومت ینفسان يدادیرو یتجربۀ اخالق

نـاب   يهـا  و عالقه نسبت به آن باشد، آنگاه همۀ تجربه یو احساس ضرورت التزام و سرسپردگ یاخالق

ـ ید ییهـا  توانند تجربه یم یدر صورت –که گذشت  یحاتیطبق توض -  یاخالق از  یکـ یباشـند کـه در    ین

  ست.ین نیمواره چناما ه؛ مندرج گردند ینیگانۀ تجربۀ د انواع شش

باشـند:   ینیتوانند تجربۀ د یبه دو شرط م یاخالق يها و احساس تعهدها یح آنکه آگاهیتوض

از انواع ششگانۀ  یکی يها یژگیکم واجد و باشند، دوم آنکه دست یاخالق يا نخست آنکه تجربه
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ام و و احسـاس التـز   یفراهم آمدن شرط نخسـت، الزم اسـت آن آگـاه    يباشند. برا ینیتجربۀ د

و  یمشترك تجربـۀ اخالقـ   يها یژگیرا دارا باشد که تحت عنوان و ییها یژگیو و یعالقۀ اخالق

  ذکر شد: ینیتجربۀ د

  ش مشخص داشتن؛یکماب یزمان - 

(و صـرف  بـودن  تجربـه    ر صـاحب یر بـودن، نـه تحـت تـدب    یناپـذ  رمترقبه و مقاومـت ی، غیناگهان - 

 )؛ودنب یاز آموزش عقالن یو ناش یاستدالل يدستاورد

 آگاهانه بودن؛ - 

 .تجربه به متعلق تجربۀ خود  دسترسی خصوصی داشتن صاحب - 

(کـه بـا داشـتن     یا احسـاس التـزام اخالقـ   ی ین آگاهیآنکه شرط دوم برقرار باشد، الزم است ا يبرا

 ل را واجد باشد:یذ يها یژگیل ویاز قب يا یژگید)، ویآ یبه شمار م یتجربۀ اخالق ،ادشدهی يها یژگیو

ـ ید يریواجد چارچوب تفس ،ا احساسی ین آگاهیصاحب ا -  باشـد کـه در پرتـو آن، تجربـۀ      يا ین

  ؛) بداندیاله ی(مثالً آن را معلولِ عامل ینیش را دیخو

از  ی، بدون واسـطه، و مسـتغن  ینیقیو با پیامدهاي درازمدت،  ینید ییمحتوا يدارا ،ناگهانی ،یآگاه  - 

ـ یب یباشد و به نظر صاحب آن به واسطۀ عامل یالقاخ یارزش اینسبت به قانون  یاستدالل بـه نحـو    یرون

 ان نحوة حصولش نباشد؛یگونه بر او فرو ریخته شده باشد، و صاحب آن قادر به ب آسا یا رگبار سیل

 یتید، و البته در ضمن فعالیفزایبر سالمت معنوي، اخالقی، جسمانی، یا روانی صاحب آن ب - 

 یرو و امداد الهیواسطۀ ن به  –تجربه  به نظر صاحبِ - ا ی یاله يا همراه با احساس حضوری ینید

 حاصل شده باشد؛

ز بودن در برابر متعلق تجربـه، و در  یت و احساس ناچیم و احساس مقهوریت و بیبا احساسِ خش - 

 و... ؛همراه باشد تیو مجذوب یفتگین حال، شیع

ط دسـتۀ اول اسـت،   یواجد شرااي که  یا هر تجربۀ اخالقید: آیآ یش مین پرسش پیاکنون ا

، یکه ناگهان یاخالق يها ا ارزشین یا عالقه به قوانیا احساس ضرورت التزام ی یهر آگاه یعنی

ط یباشد، واجد شرا یراستداللی، و غیخصوص یخمند، خودآگاهانه، قابل دسترسیعطاشده، تار

د یشـه در سخنان که  يل مواردیاز موارد از قب یز هست؟ روشن است که در برخیدستۀ دوم ن

ادشده را ندارد و به یط یک از شرای چیشخص، ه یبدان اشاره شده است، تجربۀ اخالق يمطهر

 است. ینید ییاز محتوا ی، خالیکل يریتعب
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تجربه آن را بـا تعـابیر     اي است که یا خود صاحب  که گذشت، تجربۀ دینی تجربه گر، چنانیان دیبه ب

ن دو دسـته  یاز ا یکیدر  یاخالق يها از تجربه یداست که برخیاشد. پدینی توصیف کند و یا ذاتاً دینی ب

کـدام   چیهـم در هـ   یاخالق يها از تجربه یاما برخ؛ ندیآ یز به شمار میرو تجربۀ دینی ن نیگنجند، و ازا یم

از دیـد خـود    یکـه تجربـۀ اخالقـ    ياز مـوارد  یمثـال، در برخـ   يرند. بـرا یگ ینم ين دو دسته جایاز ا

ا یـ ن اسـت  یـ کسره منکـر د یکه صاحبِ آنها  یاز تجارب اخالق يا ه، دینی نباشد، مانند پارهتجرب صاحبِ

تـوان   ینـد، نمـ  یب یبا میرا ز ییگو همچون راست یاخالق یداند، و مثالً تنها ارزش ینم ینیتجربۀ خود را د

آن تجربـه   ،تجربـه   داست که صـاحب ی، پين مواردیاست. در چن ینید يا او تجربه یگفت: تجربۀ اخالق

از آن عناصـر   یکیذاتاً دینی (واجد  يا گر، آن تجربه تجربهید يکند. از سو یرا با تعابیر دینی توصیف نم

و  یالهـ  يعنصـر  ،تجربـه   را صـاحب یـ ز؛ سـت یز نیـ م) نیکه بـدان اشـاره کـرد   » یجهان آن«و » یروحان«

از ارکـانِ هـر    یکـ یکـه   یسـت، درحـال  یآگاه ن ين عنصریابد؛ و از چنی یش نمیدر تجربۀ خو» ییسو آن«

  ستند.ین ینیتجربۀ د ،یاخالق يها گونه تجربه نیالذا آگاهانه بودن آن است.  يا تجربه

، در عمـق فطـرت   يد مطهـر یشـه ر یو به تعب - ش یدر شعور ناآگاه خو یتجربۀ اخالق  نکه صاحبیا

 يهـا  گونه تجربه نیه اتواند ب یز نمیآگاه باشد ن یالوه ياز امر -  )376، ص 22، ج 1374، يمطهرخود (

دارشناسـانه و بـا خودآگـاه افـراد     یاست پد یرا در بحث ما که بحثیز؛ ببخشد ینیصبغۀ تجربۀ د یاخالق

ر یموجـود در ضـم   یآگـاه   ،که شرط تجربه به شمار آمـدنِ هـر تجربـه اسـت     یم، آن آگاهیسروکار دار

ـ یتجربۀ د«با کاربرد  یرسد کس ید به نظر میست و بعیناخودآگاه ن کـه   يارتکـاز  يبـا همـان معنـا    - » ین

تجربـۀ   يم کـه همـۀ افـراد دارا   یینکه بگـو یا يبرا یآگاه ۀین مایرد که همیآشنا باشد و بپذ - ل شد یتحل

  است. یاند، کاف ینیواجد تجربۀ د یاخالق

 - ثبوتـاً و در واقـع    -  یشناسانه نشان داد که صاحبِ تجربـۀ اخالقـ   یهست يد بتوان از منظریالبته شا

ر اسـت، و  یـ تجربۀ خ یتجربۀ اخالق م:یینکه بگویمانند ا ؛را تجربه کرده است یمرتبط با امور اله يا بهجن

 يا ا جلـوه یدر واقع، تجربۀ وجود مطلق (خداوند)  ین تجربۀ قانون اخالقیاند. بنابرا ر و وجود مساوقیخ

، یخـان  ی، ر.ك: فتحعلـ آن یج اخالقـ یر و نتـا یـ دربارة رابطـۀ وجـود و خ   یمشاهدة بحث ياز اوست (برا

تجربه با التـزامش بـه     توان گفت: ملحد بودن صاحب یز می. ن)42- 40، ص 1ج  ،1981، يرازی؛ ش1389

 ین دو نکتـه فراتـر از پژوهشـ   یـ و ناموجـه اسـت؛ امـا ا   ، منطقـاً ناسـازگار   یاخالقـ  يها ن و ارزشیقوان

را  یدهـد کـه هـر تجربـۀ اخالقـ      یاست و نشـان نمـ   ینیو د یاخالق يها دارشناسانه در باب تجربهیپد

  م دانست.یکه برشمرد ییها یژگیبا و» ینید يا تجربه«توان  یم



   ۶۱ ينيد ۀو تجرب ياخالق ۀدر نسبت تجرب يو تجربه: بحث يآگاه

م: ییمصباح است)، معنا ندارد کـه بگـو   یدکتر مجتب يآقا یگر (که افاضۀ شفاهید یانیباز به ب

ـ اي نـدارد. با  یچ آگاهیاز آن ه یتجربه دارد، ول يزینسبت به چ یکس ـ ید ببی از  یم چـه سـطح  ین

ک حالـت  یـ م. تجربـه،  ی) بـدان یز خاصیا تجربۀ چیرا تجربه ( یم حالتیزم است تا بتوانال یآگاه

هم مراتب و شدت و ضـعف دارد. گـاه    ياست و علم حضور يو معلوم به علم حضور ینفسان

نامنـد،   یم» خدا«داند که مثالً نام آن همان است که مؤمنان  یکند، اما نم یرا تجربه م يزیچ یکس

ـ    یانکار کند، انکار او لفظ و اگر هم آن را از آنچـه تجربـه کـرده     ین شخصـ یصـرف اسـت. چن

  است. ینیتجربۀ د يقتاً دارایرد و حقیتواند مفهوم بگ یم

 ؛اخـذ کـرد   یتوان از آن مفهـوم واضـح   یف است که نمیمبهم و ضع يگاه تجربه به قدربا این حال 

داند و بـدان احسـاس ضـرورت التـزام و      یکه او آن را خوب م يزیداند که آن چ یمثالً شخص اصالً نم

گـر) اسـت. در   ین با هر اسم و رسـم د یبر یتیا واقعیمتعال ( ياز خدا يا مصداقاً جلوه، دارد یسرسپردگ

ـ یتوان گفت کـه تجربـۀ د   یابد، و نمی یرا نم یا مقدسی ین مورد، شخص در واقع، امر الوهیا در کـار   ین

  زان باشد که بتوان از آن اخذ مفهوم کرد.ید به آن میبا ،ستکه در تجربه الزم ا اي یاست. آن نوع آگاه

  يريگ جهينت

نکـه تجربـۀ   یا ي، راه بـرا ی، در موارد خاصـ ینیو د یاوصاف دو تجربۀ اخالق يبا توجه به امکان همبود

ط تجربـه و  یگر، بـا توجـه بـه شـرا    ید ين). از سویۀ تباینظر یباشد باز است (نف ینید يا تجربه یاخالق

ـ یرا تجربـۀ د  اي یتوان هر تجربۀ اخالقـ  ی، نمینیو تجربۀ د یتجربۀ اخالق يها یژگیو  یشـمرد (نفـ   ین

ن سـه  یـ ست. حاصل این یاخالق يا ز لزوماً تجربهین اي ینیۀ اتحاد). البته روشن است که هر تجربۀ دینظر

  وجه است. عموم و خصوص من، ینیو تجربۀ د یان تجربۀ اخالقیه آن است که نسبت میقض

د یـ کـه با  چنان یقرار گرفته است، در باب تجربۀ اخالق یبررسکانون ار یبس ینینکه تجربۀ دیغم ار  به

 يمناسـب بـرا   يهـا  از راه یکـ یرسـد   یرفته اسـت. بـه نظـر مـ    یمنظم صورت نپذ يها د، پژوهشیو شا

اسـت   یاز مطالعات يریگ ، و بهرهینیربط و نسبت آن با تجربۀ د ین موضوع، بررسیپرداختن درخور به ا

  رفته است.یانجام پذ ینیکه در باب تجربۀ د
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