
  
  
  

  ي ديني اسالم، مدرنيته و تجربه
  )ي ديني از نگاه محمد اقبال الهوري كرد به مفهوم تجربه با روي(
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  دهـچكي
 بر مبتني ديني ي باتجربه مبنا از ما اسالمي سنت از برآمده دينيِ ي تجربه
 ي درباره بازانديشي امروزمان فلسفيِ ي انديشه موقعيت. است متعارض مدرنيته
 است اسالمي متفكر نخستين اقبال. كند مي ضروري را شان رابطه و دو اين مبانيِ

 اساسي مسائل بازانديشيِ به »مدرن علمي مباني «و »ديني ي تجربه «مفهومِ با كه
 نقد ما موضوع. رسد مي آن مباني ماهيت با متعارض اساساً هايي تبيين و اسالم

 معرفت يكي: اوست كرد روي در مسأله دو بلكه ،نيست او ديدگاه پيامدهاي
عد دوم ،»مادي بينيِ جهان «بر مبتني دينيِ ي تجربه از حاصل مشككبه سومي ب 

 تالش برخالف دو، اين. كند مي اضافه مدرن ِمعرفت اين به كه ،»بودن روحاني «نامِ
 موقعيت فهم. نيستند هم شدني فعر ديگر امروزه و اند نبوده پذير جمع ،اقبال

 به خودآگاهي سازِ زمينه امروز، فرهنگ بطن در متناقض دو اين ديالكتيكيِ
 ي انديشه موقعيت و خدا يا  حقيقت ي باريشه مان امروزي ي همواجه ي نحوه

 .است مان فلسفي
        ي ديني،   معرفت و تجربه-3 مدرنيته، -2ي،  ديني  تجربه-1 :يكليدهاي  واژه

  .ي خدا و مدرنيته  تجربه-5 خودشناسي و مدرنيته، -4
 

  مقدمه. 1 
به خود  سيال  وضعيتي ژالتيني و،ي نيست كه معرفت بشر در بستر زمان و مكانشك

، براي كشف الگوي سطوح مختلف معرفت انسان و درجات آنتوجه به  امروزه .گيرد مي
ديني  ي تجربه مبحث. است يافته جايگاهي بس مهم ،كشف حقيقت  صحيحِمسير حاكم بر
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الگوبرداري ِصرف از . هجده به بعد است قرن »مادي/مدرن« با مباني دنياي »معنوي/ديني«

 ندارد؛ سازگاري  اسالمي - يسنت تفكربا مباني بنيادين  دينيِ غرب، ي  تجربهي انديشه
 مفهوم  وآيد مي ها انسانميان به  ،يابد مي پيامبرش تجسد در قالبِخداي مسيحي  چراكه
رس  در دست  كهچنين خدايي. يابد  معنا مي ذات چنين خدايي ديني در ادراكي تجربه
 ذاتي واال و فوق هستي ، كه خدا مفهوم اسالميِ با، از بنيان،گيرد ميمتعلق تجربه قرار بوده، 
   . در تعارض است،است
برآمده از »  دينيِي تجربه« با )اش به معناي اسالمي (»وحي« انگاريِ  يكسانقبال باا

دو سنت اسالمي و مسيحي را بزدايد،  تعارضِ مبنايي ميانتالش كرد تا  ،مبانيِ مسيحيت
 رد ،از منظري ديگر آنچه حال، بااين. رسيد معارض با مباني اسالمي نتايجيبه  درنهايت اما

به معرفت مشككي است كه به   اوتوجه،  استتأملدرخور  ،اقبال دينيِ ي تجربه ي انديشه
 سعي دارد بعد سوم  و اواستوابسته  ي ديني  حاصل از تجربه و فرهنگيِبستر تاريخي

 تواند نمي  متفكران بعديِ همسو با او وتالش او هرچند. را به آن اضافه كند »روحاني بودن«
به   غربيماديِنگاه  و  اسالمينگاه روحانيِ از تقابل ميان رفت برون براي ي مناسبحل راه

 تنشِ ذاتيِ امروزِ ما آشكارا نمايانگرِ  وضعيت به دست دهد، جاي انكار نيست كههستي
تالش  . استمانده باقي حل راههمچنان پايدار و بدون   كه؛ تقابلي استناشي از اين تقابل

ي  تجربه« ي ، در حوزه»غربي ي نيمه نگ روزمرهفره« و »رقيحكمت ش«براي پل زدن ميان 
ي  فرهنگ روز در حوزهز  برآمده ااي فلسفهاحيا و بازسازيِ  نيازمند ،ما »زندگيِ عمليِ

 ي تجربه با ،غربيي  مدرنيته ي ناشي از مواجهه با فرهنگ روزمره ي تجربه .است »انديشه«
مكاشفه  اين حكمت اساس تقابلِ ذاتي دارد؛ زيرا  ايراني دارد- اسالمي عملياز حكمتناشي 

 آنچه كه ، درحالي كه انسان تصويري باشد از حقيقت هستي استاي درجهبراي رسيدن به 
اين شيوه از سلوك است، كه علت آن،  فراموشي و سركوب ،افتد ميدر حال حاضر اتفاق 

ز ا تناقضاين ي عمليِ  ربهتج .ي روزمره است  در تجربه»ديگري«ي  مبتني بر انديشهرفتار 
  به معرفت خودآگاهي.همچنان ادامه دارد  وآغاز شدهي ايرانيان با مدرنيته  ز مواجههآغا

ي   تجربهت نمايانگرِ موقعيكهمي فه ؛نياز به فهمي امروزي دارد ،تجربهاين  ناشي از سيالِ
نين فهمي اساس و چ . يا خدا وجودي ريشه باباشد در مواجهه مان ي امروزِ شناسانه هستي

  هموارهدرگذشته فلسفي ما تفكرِ. ي فلسفي ما خواهد بود يشهمبناي موقعيت امروزيِ اند
محور آن سنت فلسفي . آن دوران بوده استمناسب  زبانو  متناسب با بافت فكري دوره

 تواند مي نيز ين مافهم امروز. بودي مواجهه با خدا و حكمت عمليِ ناشي از اين مواجهه  نحوه
   را در ارتباط با مان امروزي خودجايگاه و رساند كه بتوانيم ب از گذشته درك اي نحوه به  راما
   . كشف كنيم،آن
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  مفهوم مختلف ازريفتعا و »تجربه« تعريف بر اجماليروري م. 2

  » دينيي تجربه«
  فرآينديده،وب  حاصل از زندگي به معناي شناخت، عام خوددر معناي »تجربه«
خصلتي تاريخي  »تجربه« خودزبانِ مدرن،  در ادبيات و . استمراتب سلسلهداراي   ودزمانمن
 طور هماندرست .  است»ي شكل گرفتن فهم آدمي از جهان نحوه«  همان، به معنايي ودارد

 »تجربه«، بياموزند  ما روزانه چيزهايي را بهتجارب زندگيِتوقع داريم  يانه، عام نگرشكه در
زندگي و حركت انسان در آن،  كه  استي فهم  به ارث رسيدهسنت سيالِ  از جريانِجزئي
  .)276: ص، 7( كند مي

 از زندگي ناپذير جدايي  كه جزئي،ها آن ترين مهم يكي از دي دارد؛ اقسام زيا»تجربه«
 ي معرفت؛گانه پنج حواس وراي  درونيياحساس ؛است» ي ديني تجربه « همان،بشر است
، 38(  به حقايقي از آن جهان ياخود خداست،  متعلق بهكه يابي قلي ا مواجهه و شهودي

 مثل ،شود ميگفته انسان   زندگيمعنويِ هاي تجربه به ديني ي اصطالح تجربه .)17 :ص
چيزي  ي ديني را تجربه فلسفي اما نگاه معمولِ . شدنيده بخش يااحساس گناه ي تجربه

 توان مي .)136 : ص،2(  كنداوند محسوب آن را نوعي آگاهي تجربي از خدفرد كه داند مي
 است كه هر انساني در ارتباط با خدا اي تجربه ديني هرگونه ي تجربه «: گفتطوركلي به
ي   معاصر، تجربهمتأله فيلسوف و ينبرن، از نظر سو.)7 :، ص29(»  داشته باشدتواند مي

، به دست ي مستقيم ادراك حسي، از طريق تجربه نظير ، است كهديني نوعي شناخت
متعلق ) 2 ،فاعل شناسايي يا مدرِك) 1 كه ادراك حسي داراي سه جزء طور همان. آيد مي

حضور يا آشكارگي متعلق شناسايي براي فاعل شناسايي ) 3و  محسوس ء شيشناسايي يا 
انسان يا فاعل  بر ،مدرك يا متعلق شناسايي ي منزله به »خدا«ي ديني نيز  ه در تجرب،است

 از راه اين تواند ميانسان يا فاعل شناسايي    دارد كه واسطه بي آشكارگيِ يا حضور ،شناسايي
 از اي تجربه داشتن با ، به عبارت ديگر.)3 :، ص23(  برسد او ازتجربه، به شناخت و آگاهي

 واسطه بيبه معرفت ،  انديشيدن و استدالل كردنغير از از راهي تواند ميسنخ وحي، بشر 
  . ست يابدد خداي  درباره

امبر ياز طريق پ  انتقال اطالعاتيك نوع  را  وحي»اي ديدگاه گزاره«موسوم به ديدگاه اما 
 اين برداشت از .دهد مي انتقال  به مردمواسطه بارا    حقايقيوند خدا كه طي آن،داند مي

 انتقال برخي حقايق ،)35 : ص،20( نگاه به وحي استترين سنتيو  ترين قديميكه   را،وحي
 ،اند طبيعت كه وراي جريان معمول هايي واسطهاز طريق  ، به موجودات عاقلاز طرف خدا

ند؛ ا  گزارهجنس يا حقايق از ها پياماين . )134 - 133 :ص، ص37( دكرتعريف  توان مي
، 35(  است بودنبردار  آن صدق و كذبي  و ويژگي عمدهاست خبري ي يك جمله »گزاره«
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تورات و انجيل  كه گويد مي وحياي   ديدگاه گزاره ي رهدربا  دان كيوپيت). 127: ص

راه  .اند به انساندر خطاب  پروردگار و كالم  خداستمؤلفشان ،اند آسماني هايي كتاب
 ،درست نيست ها آن برخورد انتقادي با .ستها آن درست ش خوان فقطها آنگشودن رموز 

م خدا، بلكه كتابي  كالآن را نه،  اولو از كند ميوارد ترديد شك و  ، به اصلِ مطلبچراكه
 همچون ، اسالميي ان و فالسفهاز انديشمند  بسياري. )107 :، ص25(شمارد صرفاً بشري مي

:  ص،30(اند داشته در باب سرشت وحي اي نظريهخلدون چنين  غزالي و ابن، سينا ابن، فارابي
بر اساس .  فرق دارديحيان مسبا تقرير اي گزاره اسالمي از وحي ي  البته تقرير فالسفه.)415
 كه  است خطاناپذيرهاي گزارهپذيرش و تصديق يك سلسله  »ايمان«،  اسالميايِ گزاره وحيِ

 با آن يكسانيِنشانگرِ  تحليل اكثر متفكران شيعي از ايمان، . استفرستادهخداوند براي بشر 
  .)28 : ص،11(، ايمان همان معرفت به خدا و رسول استها آناز نظر .  استمعرفت

 آن سنخ بودن وحي با همو  » دينيي تجربه« يكي از اولين انديشمندان مسلماني كه از
 اقبال نخستين كسي است كه با تأثيرپذيري از .است سخن گفت، اقبال الهوري

ي  در ادامه). 18: ص، 32 (ز اين منظر به دين نگاه كرده است همچون جيمز، ايگرايان تجربه
از ، مثل وحيهايي پديدهبه  توان ميكه شنفكران ايراني نيز معتقدند  برخي از رو، اقبالراه 

 دانند مي  دينيي  نوعي تجربه وحي رايا ،)405 : ص،14( ديني نگاه كرد ي  تجربهانداز چشم
   .)11 :، ص15( كه نياز به تفسير دارد

ي  به براي تجروحيِ پيامبرانه،ي ديني با   به جاي يكي انگاشتن مفهوم تجربهتوان مي
 مسألهو به بررسي اين  رد بشري، سطحي غيرمستقيم و متفاوت از پيامبران فرض كدينيِ

اليزال و ذات  با اي چنين تجربه  متعلقِ روياروييِ مستقيم با حاصل ازمعرفتپرداخت كه آيا 
 ؟خوان است يا خير هم ،اسالمي مبانيِ سنت  در خدامانند بي

 

  »ي ديني تجربه« و »درنيته مي تجربه«، »مدرنيته«چيستيِ . 3
  رشد و،ي طبيعت مطالعه ي جديد شيوهپيدايش حاصل از  به تمدن »مدرنيته«اصطالح 

به ارتقاي سطح ، كه  اشاره دارداخيرطي چند قرن   و آمريكاي شماليدر اروپا تكنولوژي
 ، فرهنگ سكوالر،داري سرمايهفردگرايي،  ؛ه استزندگي مادي در جهان منجر شد

 .)11: ، ص24( است مدرنيته هاي ويژگياز   و نظاير آنراييگ انسان
ي مرزهاي  افتادن در محيطي است كه همهدربه يك معنا  »ي مدرنيته تجربه«

و در عين  نوردد درميجغرافيايي و قومي، طبقاتي و ملي، ديني و ايدئولوژيكي را 
وجه ؛ كند ميرقه  و تف آن را از درون دچار تناقض، ظاهري به كل نوع بشربخشيِ وحدت
قدرت، شادي، رشد و دگرگونيِ خود و جهان را به كه  در محيطي ي حيات  به تجرازخاصي 
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ي   داريم، همهآنچهي  همه ما را با تهديد نابودي و تخريبِ ،و در همان حال دهد ميما وعده 

  .)14 :، ص6 (كند ميرو  ه، روب هستيمآنچهي   و همهدانيم مي آنچه
تفكري كه  ،» بشربنيادانديشيِ خود« يكي :دو ويژگي اساسي دارد نيته مدر گفتتوان مي
درِك  ، به موضوعها آن موجودات را در نسبت ي همه حقيقت10( بيند ميست، ها آنكه م ،

 كند ميتعبير »  پس هستمكنم ميمن فكر «از آن به  دكارت ، همان ديدگاهي كه)66:ص
به  ،و درنهايت شود مي تبديل براي سوژه ي به تصوير، جهانجا  از اين؛)56:ص، 13(

   .)120 :، ص36( شود ميتكنولوژي ختم 
ادي كاربرد عقل در امور آز« به  از آنكه كانت ، است»عقالنيت افراطي« ويژگي دوم

 كه هايي محدوديت از تواند نميعقل   در اين نگاه،.)53 :، ص21(كند ميتعبير » همگاني
 جهان هستي و عالم ي  بزرگ را دربارههاي روايت و برسد به كل حقيقت ، فراتر بروددارد

ايي، رد گر تجربه افراطي دكارت را هيوم با تكيه برگرايي عقل .)124 :، ص20(واقع دريابد 
ي   كه نتيجه،)89:،ص21(بيدار شد» خواب جزمي« رويكرد هيوم، كانت از ي ادامه و در كرد

 . كانت بودي در انديشهاشتن دين و اخالق گرايانه و يكسان انگ آن اتخاذ ديدگاهي تحويل
ارب و احساسات ديني روي به تجمتكلمان مسيحي باعث شد «  بشرنديشيِبنيادا خودهمين 
 .)127 :، ص20 (» ديني قلمداد كنندي و وحي را تجربهبياورند 

3 .1 . دينيي تجربهسرشت و ذات   
 : استشده رحمط ي ديني  ماهيت و سرشت تجربهي دربارهسه ديدگاه عمده 

 ي كه انديشهاست شالير ماخر نخستين كسي  :دينيي  احساسي بودن تجربه -الف 
ي  تجربه« نوشت كه ،ايمان مسيحي ،معروفش در كتاب  و كردگذاري پايهي ديني را  تجربه
. احساس وابستگي مطلق استنوعي  عقالني و شناختي نيست، بلكه اي تجربه »ديني

 شخصي حرف زد و آن را ي  تجربه، از سنت فكري شالير ماخري ادامههم در  ويتگنشتاين
 ي حوزه شالير ماخر سعي كرد .)197 :، ص34(توصيف كرد » احساس ايمني مطلق«

ي   دين به حوزه تحويلِ مخالفون كند ي ديني تعيي و روش براي تجربهاي در زبان  جداگانه
  ). 50 : ش،1 ( بودها حوزهم و اخالق و يا ساير عل

باورها  اهيم و مستقل از مف احساسات رااست تا دددرصل اين ديدگاه اين است كه اشكا
الت نظري مفاهيم و تأم  عاري ازاي حوزهاما  تقالل بدهد؛ وحي اسي  به حوزهدر نظر بگيرد و

 توان مي را نها آندر احساسات،مفاهيم وباورهاي خاصي مفروض است و«:وجودندارد و كالمي
 .)152 :ص ،8(»، دانستاند انديشه كه مستقل از ،دث باطنيِ سادهشبيه احساسات يا حوا

 ديني نوعي ي از ديدگاه آلستون، تجربه:  دينيي ادراك حسي بودن تجربهاز جنس  -ب
وي  ، كه گفتيمطور همان . حسي داردي تجربه باادراك حسي است و ساختار مشتركي 
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 ديني را ي شخصي كه تجربه: ست اجزئي سه ادراك حسي،نظير  ،ي ديني تجربهمعتقد است 

 گر تجربه، و ظهور و تجلي خداوند بر شخص آيد درمي، خداوند كه به تجربه گذراند مياز سر 
 .)50 : ش،2(

 ، دينيي سومين ديدگاه در باب سرشت تجربه :ي ديني فوق طبيعي بودن تجربه -ج
ي اديان  جامعِ همه كه كند مي طوري توصيف  ديني راي  تجربهاو. ت استديدگاه پراودفو

 آن را ديني و فوق طبيعي  است كه فاعلشاي تجربه ي ديني  تجربه،از نظر او. باشد
 ي  موضوع يا مفاد تجربه مهم و اصل نيست، بلكه جنبه، و در اين شناساييشناسد مي

ي ديني توسط الگوي  طبق اين نظريه، تجربه .)108: ، ص39( معرفتي آن مهم است
 شود مي ديني ي  وارد تجربهها آن تجربه با يم، تعهدات و توقعاتي كه فاعلِاي از مفاه پيچيده
 ي او هستند، نه نتيجه و فرع آن  تجربهي  سازندهگرْ تجربهعقايد و باورهاي . گيرد ميشكل 

  .)34 :، ص38(
را از ويتگنشتاين گرفته، به » عنوانِ ديدن«دين، مفهوم  مشهورِ  فيلسوفان از ،جان هيك

 داند ميي تجارب انساني   و آن را شامل همهدهد ميگسترش  »عنوان تجربه«امع مفهوم ج
 ايمان ديني عبارت است از ديدن و تجربه كردنِ«از نظر جان هيك، . )154 : ص،37(

 عنصري ي مثابه به؛ ايمان كنند مياند و واكنشي را از ما طلب  هيحوادثي كه افعال اال
 .)37: ان، صهم(»  ديني استي تفسيري در تجربه

اكثر كساني .  استجزئي آن، مبهم و ي شناسانه رواندر معناي » ي دروني تجربه«مفهومِ 
 جز  از آن ندارند،اي كلي تفسير روشن و كنند مي موضوعي را تجربه ،كه به لحاظ دروني

 هاي ويژگيجربه،  و ت به استقرااند كرده ديني سعي ي  بسياري از طرفداران تجربهكه آن
 ،جيمز م ديني از نظر ويلياي  تجربه،براي مثال .ي ديني تعريف كنند راي تجربه بيعام

بخش بودن، زودگذر بودن و انفعالي بودن  ، معرفتناپذيري وصف همچونهايي دارد  ويژگي
 در ذات موضوعي كه به آن »تجربه« اما شكي نيست خود مفهوم .)63 - 62 :ص ص،12(

و مقدمات يك وشن و اصولي كلي دارد تا بتواند پايه  نياز به تفسيري ر،گيرد ميتعلق 
  .انديشه قرار بگيرد

علم به امر متعالي و سرسپردگي تام به آن :  ديني داراي دو عنصر اساسي استي تجربه
 و ورزند مي تأكيد پيامبر با خدا ي  بر مواجههي ديني طرفداران ديدگاه تجربه .)5 :ص، 26(

 به عبارت ديگر، وحي در اين ديدگاه، به اين معنا .انندد مي سرشت وحي را همين مواجهه
 با خدا داشته است و از اي مواجههنيست كه خدا پيامي را به پيامبر القا كرده است؛ پيامبر 

 واقع در شناسيم مي» پيام وحي «به نام ما آنچه. اين تجربه و مواجهه، تفسيري دارد
 ، نشدهردوبدل جمالتي ،ميان خدا و پيامبر.  استاش تجربهپيامبر و ترجمان او از » تفسير«
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 صورتي است كه پيامبر در قالب آن، زبانْ.  فارغ از زبان استي ا  تجربهآنچه رخ داده بلكه

  خ گزاره، بلكه  وحي، نه از سني واقعه«. )46:، ص20(دهد مي خود را به ديگران انتقال تفسير
  .)97 : ص،5(»انكشاف خداوند است

   

  ي از نگاه ِاقبالي دين تجربه. 4
 ، باطني تعريف كرد كه در آنخودآگاهي نوعي توان مياز نظر اقبال، پيامبري را 

 هايي فرصت و در پي پيدا كردنِ ل دارد كه از حدود خود لبريز شودتماي»  اتحاديي تجربه«
، 28( بدهدها آن به اي تازهاست كه نيروهاي زندگي اجتماعي را از نو توجيه كند يا شكل 

 در شود ميي بشري قائل  تجربهي پيامبري و   ميان تجربهتفاوتي كه اقبال. )144:ص
 به آسمان و معراج رفت و )ص(حضرت محمد«: واكنش فردي و رواني به خود تجربه است

» گشتم نمي بازبازگشت؛ سوگند به خدا اگر من به آن نقطه رسيده بودم هرگز به زمين 
ي مواجهه با حقايق  ، شناخت حاصل از تجربهمدل معرفتيدر اين ). 143:، صهمان(

 روحي و اجتماعي پيامبر است و ي از اين منظر، دين تجربه. وحياني، ايستا و ساكن نيست
 پيامبر است، از خود او سرچشمه ي  تجربهكهآن،  پيامبر است؛ قركالم خداوند همان كالمِ

  .)103:، ص15(يي وحي است، نه خود وح»ترجمان تجربه«، درواقعه است و گرفت
هيات طبيعي چنين ديدگاهي در تعارض با تعريف سنتي و قديميِ وحي و مبانيِ اال

براهين  به كمك  ساير اعتقادات ديني را اعتقاد به خدا وشود مي فرض ،ر آنكه د ،است
 وحي، نه در كتاب، بلكه ترين كامل از نظر مسيحيان، .)26:ص ،9( اثبات كردتوان  ميفلسفي

مسيح در زندگي و شخص خود، خدا را كه آنان عقيده دارند .  استشده  نعكسمدر انسان 
 در دين در مقابل،. )38:ص، 33(كند مي او را در مورد بشر بيان ي  و ارادهسازد ميمنكشف 

  .  تجلي كرده است و نه در شخص پيامبر، يعني قرآن،كالمش در اسالم، خدا
 وارِ انسان چون خداي ،شود ميتبديل  ي بشري كم به تجربه كموحي  ،در تفكر مسيحي

 اساسي با خداي هاي تفاوت يي خداچنين. كشد مي و رنج آيد مي روي زمين مسيحي
 در خيالو  نبودن كس هيچمثل « و ناپذيري دسترس ش همچونهاي ويژگياسالمي و 

  . دارد» دنِ اونگنجي
 با تقسيم زندگي  ودكن مي خاصيتي از زندگي معرفي از قرآن، وحي را ياقبال با برداشت

» اكتشاف«و » انديشه«، »ايمان «هاي دوره ، را به ترتيبها آن ي كلي،  دوره سهديني به
 افراد ي  كه فرد يا همه، ايمان به شكل دستورات انضباطي استي نخست، در دوره. نامد مي

در .  نكنند بپذيرند و در مورد هدف آن، هيچ تعقليوچرا چون بي فرماني ي منزله بهبايد آن را 
ي تعقل در   مرحله، دومي در مرحله.  فرمانروايي ِمطلق دارد وحي، از نظر اقبال،اين دوره
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ي زندگي   شالوده در اين مرحله،.استت و انضباط قدرآن  نهايي در منبع تأملدستورات و 

 آيد مي جهان به وجود ي  و نظري منطقي دربارهگيرد ميديني بر نوعي مابعدالطبيعه قرار 
 شناسي روان ،ي سوم مرحلهدر . شناخت خدا و قدرت اوسته بخشي از اين نظر، شامل ك

 با حقيقت مطلق »ارتباط مستقيم«  و زندگي ديني اشتياقِشود مي مابعدالطبيعه نشين جاي
 كه آن و فرد بي شود مي عاملي در هماهنگي و جذب حيات و قدرت  دينْ.كند ميرا ايجاد 

، كه در اعماق  با كشف منبع اصلي شريعت،ون شرع خارج سازدي قان خود را از محدوده
 دوره، عقلِ در اين  چراكه ،شود ميبرخوردار  شخصيتي آزاد از ،ستخودآگاهي خاص او

سوم است كه ي  در مرحله .)91-90:صص، 31( وحي را نقد و بررسي كندتواند مي نقدكننده
 راي رسيدن به هدف كشف، بايد از و فرد بشود مي به ميان كشيده » دينيي تجربه« پاي

   .آغاز كند»  دينيي تجربه«
 شالير خصوص به مرهون برخي از متفكران غربي، ، در طرح اين نظريهكه اينبا اقبال 

.  با قرآن و عرفان شرقي استاش آشنايي ،ها آن از ي او  امتياز ويژه،است ماخر و ويليام جيمز
 و بيند مي حسي شباهت و سنخيتي اساسي ي ه ديني و تجربي  بين تجربه،او مثل جيمز

 مستقل از علم تواند مي اصيل است كه قدر آن ديني ي  معتقد است تجربه،مثل شالير ماخر
ز نظر اقبال، ي ديني ا  تجربه.)همان ( كندتأمين براي دين، حياتي ديگر ،و مابعدالطبيعه

هي  و موضوع آن االشود مي كه موجب شناخت ،واسطه بي است اصيل، مستقيم و اي تجربه
مثل  اين تجربه. شود مي تعبير »خدا«از آن به  كه پردازد مي به ذاتي متعالي ، يعنياست
هاي   حاصل از يافته كه يك ركن پسيني:ست داراي دو ركن اساسي ا،ي معمولي تجربه
معمولي اين است كه  ي تجربه با تفاوتش . ركنِ پيشيني ناشي از انديشهيكو است ديني 

 :، صهمان( استغيرحسيهايش هم   يافته، استي و فراحسيهن حاصل موضوعي االچو
ور از و منظ» ي ديني تجربه «ني عبارت است از از ديدگاه اقبال، اساس معرفت دي.)325

 فقط اعتقادي ساكن و »ايمان« ،از نظر او. ي ديني است تجربه» تفسيرِ«، معرفت ديني
ي ويژه به  اي است كه از يك تجربه ينان زنده اطميمان ا؛ي به يك يا چند جمله نيستانفعال
  .)همان (آيد مي دست
  

   از نگاه اقبال»ي ديني تجربه«  ازحاصل معرفت. 5
 به ،خصا يدر معناي و پردازد مي ابزار شناختت، حدود و ي ماهي به بررسشناسي معرفت

، روي  دينيمعرفت مثل روشي خاص براي كسب معرفت،بررسي امكان و ميزان شناخت در 
    .آورد مي
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يكي :  دو سطح از معرفت استي  اقبال دربردارندهشناسيِ معرفت ، كه گفتيمطور همان

. پذيرد مي تأثيراز زمان و مكان آيد و   ميبه دست بيروني و علوم ي  كه از تجربههايي معرفت
ذهن براي ي   آفريدههاي حالت ، بلكه خارجيهاي واقعيت نه  زمان و مكان را، كانتمثلاو 

گرفت كه تمامي كانت از ذهني بودن زمان و مكان نتيجه مي. داند مي حقايق ادراك 
او .  داردنظر اختالف با كانت باره اين ولي اقبال در هاي ما فقط از پديدارهاست، آگاهي

 گونه آن اشيا، حاصل از شناخت معرفت، يعني  به يك سطح، معرفت را صرفاًبرخالف كانت
، چون كند مي محدود ن،)نومن (شان نفسه فيو نه ذات ) فنومن( شوند ميپديدار كه براي ما 
دانست، مفهومي ثابت   مي ه براي هر نوع تجربهايي قالب را ها آن كانت كه ان، زمان و مك

 سطح ديگري از مسألهاين . كنند  تغيير مي، و با افزايش يا كاهش نيروهاي روانيندارند
 كه كانت معرفت را بدان محدود ،زماني- مكانيي متعارف تجربهتجربه را متفاوت با سطح 

 كانت، ذات يا نومنِ پديدار را اصطالحِ  به كه ماهيت واقعيت يا گرداند  ميكرد، ممكن  مي
 . كند  هست، آشكار ميكه چنان

فعاليت « ، فقط از راهنظر او  و اين اتحاد ازاست اتحاد انديشه و عمل طرفدارِاقبال 
تعقلِ متعارف و . آيد ميي اين فعاليت به دست   معرفت حاصل از تجربهاز طريقِو » نفس

 استداللي بالذات انقسامي است و نه  چون ذات تعقلِ،استداللي در اين سطح دخالتي ندارد
 كه به ، از تواناييِ انديشهتر است فراتر و متكامل ي سطحآنچه اقبال بدان باور دارد. اتحادي

شناخت . گردد مي قدرت ي  و همين معرفت به نفس، سرچشمهشود ميمعرفت نفس نائل 
  .)4 ( است كه بالقوه در هر نفسي پنهان»قيتيخال« و »آزادي«نفس يعني درك 

 دين نيز ،شود مي و فلسفه بر بنيان عقل ساخته حسي  اگر علم بر پايه ،از نظر او
ي ديني در كسب   تجربه،نظر اواز  . دروني بنا گرددي بر منبع مستقلي چون تجربه تواند مي

 .معرفت، داراي جايگاهي عميق استاز ع در اين نو »الهام «اي دارد و معرفت، اهميت ويژه
بنابراين براي .  انديشه و شهود نقيض هم نيستند، فكر و الهام و به تعبير ديگر، اوي به عقيده

 ي  بيروني و تجربهي ه يعني خدا، همراهيِ تجرب، آنمنشأرسيدن به معرفت جهان و حقيقت 
  . دروني الزم و ضروري است

ي وحي به شكل باطني و دروني در   از نگاه اقبال، تجربه»ي ديني تجربه«ماهيت 
 نوعي معرفت ، منتها اين احساس و درجه از شهود. وحي يعني خداوند استمنشأمواجهه با 

او . از تواناييِ استدالليِ آن است انديشه و فراتر ي يافته تكامل عد كه حاصل از بدهد ميبه ما 
 وجه هيچ به وجود است و اين ي ريشه با اتصال »ي ديني تجربه «معتقد است كه ماهيت
 بيانگر ، در قرآن»وحي« ي كاربرد كلمه ، از نظر وي.)144 :ص ،27(مخصوص آدمي نيست

ل آن خصوصيت و شك« ه كداند مياين نكته است كه اين كتاب وحي را خاصيتي از زندگي 
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 گياه، سازگاري حيوان ي رشد آزادانه.  متفاوت است،برحسب مراحل مختلف تكامل زندگي

 همه كند مي دريافت اي تازه روشني ، زندگي و انساني كه از اعماق دروني با محيط تازه
  .)145 :همان، ص(»  حاالت مختلف وحي هستندي نماينده

ي   تجربهچراكه ،افتن خود وحي نيست پايان ي،منظور از خاتميت در اسالماز نظر اقبال، 
وحي معناي پايان يافتن نقدناپذيريِ خاتميت به . وحي توسط انسان همواره ادامه دارد

و   در زندگي انسان وجود خواهد داشتهمواره» ي ديني تجربه«، به نظر اقبال  چون،است
 به ، منطقي كردن آنو دورانمطلق وحي ي فرمانرواييِ  انسان با پشت سر گذاشتن دوره

به  . توانايي نقد وحي را دارد،يافتهتكامل كه انديشه و معرفت او است   رسيدهاي مرحله
، همان( داند ميرا گوهر خاتميت و بعثت  » دوران كودكي بشرسر آمدنبه «، او عبارت ديگر

ماتي كه نه از طريق معلو انسان را،  وحي در زندگيتأثير گذاري ارزش از نظر او، .)130:ص
      .)11 :،صهمان( بايد عملي كرد است كه ايجاد كرده»فرهنگ و تمدني«داده، بلكه از طريق 

 ي  تجربهو ديگري  است بيرونيي  تجربه دارد يكيشناسي اقبال اهميت روش در  آنچه
 باطني و آگاهي معنوي را نيز نوعي ي  بر تجارب بيروني، تجربهتأكيد اقبال در عين .باطني
نظر  از .تواند وجود و تحقق داشته باشد مي تجارب ديگر، ي  كه همچون همه،داند ميتجربه 

كه  گويد مي او. معرفتي داردي  جنبه ديني حالتي از احساس و تجربه است كه ي  تجربه،او
 ، حقيقت جهان از راه عقل شناخت واقعيِ مناسبتي با قرآن ندارد وضد تجربيگرايي  عقل

  از لحاظ.)همان(توان به حقيقت و هدف رسيد نمي و با آنتنها نوعي نيرنگ است 
 بشري نيست و هاي آزمايشساير  از تر نازل  عرفانيي ي اعتبارِ تجربه  درجه نيزشناختي روش

اعتبار  توان آن را بي  نمي،محسوس و مشهود نيستاي  استدالل كه چنين تجربهبا اين 
  . دانست

  

    بشر ِمعرفت ماديعد روحانيباقبال و . 6
هاي منطقي و زباني،  محض است كه بعد از برخورد و گذشتن از ساختارياحساستجربه 

اگر هر كس متناسب با ساخت ذهني و بافت ادراكي . شود ميي ادراك  مشخص و آماده
مطابق با .  بوديم خواههاي متعدد از آن مواجهتفسير  ما با، اين تجربه را معنا ببخشد،خود

، از راهي رؤيا   از راه تجارب ديني، مانند الهام و،ي كه پس از ختم نبوتديدگاه اقبال، معرفت
 در معرض تواند  مي، طبيعي بشري  تجربههاي جنبه مانند ديگر شود مي طبيعي حاصل كامالً

 .)143: ص،27(ي بگذرد تا اعتبار به دست بياوردنقادي موشكافانه قرار بگيرد و از اين صاف
 كوشش ما بر آن است كه معني و مفهوم تجربه را از طريق ،ان علمدر ميد« :نويسد مياقبال 

 اما در ميدان دين، تجربه را نوعي ، حقيقت ادراك كنيماسناد و ارجاع به رفتار خارجيِ
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 كه معني و مفهوم آن را بيشتر از طريق كوشيم مي و در آن دانيم ميحقيقت و واقعيت 

   .)221 : ص،28(» كنيمه ماهيت دروني حقيقت ادراكاسناد و ارجاع ب
 فرد منحصربه ديني ي  معتقد است تجربهكه اينيكي : ي ديني اقبال دو جنبه دارد فلسفه

 ديگر انواع تجربه اولويت  در قياس با، در شناخت حقيقت غايي و نهاييقابليتشاست و 
 هاي تجربه پيوندي بسيار نزديك با ديگر جنبهتجربه اين  معتقد است حال عين در .دارد

. كند ميهمي ايفا  نقش م،انسان دارد و شناخت ادراكي در بينش ديني و تعالي روحاني
 كه انديشه نقشي در شناخت ديني ايفا اند عقيده بر اين معموالً شناسان و روانلهان أمت
 ،31( استداللي استي  انديشهي كه قلمرو موافق استها آن با تا جايي ، اما اقبالكند مين

 به ذات تواند مي هم دارد و غيراستدالليز نظر او، انديشه كاربرد چون ا «.)322 :ص
  .)323 :همان، ص (»ه وابسته به شهود است انديشاساساً ،از اين حيث. نامتناهي دست يابد

ي خارجي آشكار  هايش را در تجربه  كه نشانهطور همانخداوند   اقبال معتقد است كه
قابليت كه ي انسان است   و اين وظيفهكند يمي دروني نيز عيان  ، در تجربه استكرده

ي دروني تنها يكي از  ولي تجربه «:دكن قضاوت هاي تجربه  را در تمامي جنبهباروري معرفت
 دو منبع ديگر  طبيعت و تاريخي قرآن، بنا به گفته. منابع كسب معرفت براي آدمي است

  .)144 : ص،27(»باشند معرفت مي
ي عقلي، اخالقي ا برداشتي پيچيده، تا اندازه «داري دينين و  اقبال از دبنابراين برداشت
 هاي شاخه دين چيزي نيست كه بتوان آن را با يكي از ،اي معنوي است و تا حدودي تجربه

و تعبيري از علم مقايسه كرد، نه فكر مجرد است و نه احساس مجرد و نه عمل مجرد، بيان 
 .)376 :، ص18(»تمام وجود آدمي است

چيزي كه «:ت از ايمان محض استربيشي ديني چيزي  د است كه ايمان يا تجربهاو معتق
در  )مدرسي و عرفاني باطني( متعارض با يكديگرهاي فرقه و وجود يك جوهر معرفتي دارد

 اقبال در .)4:ص 28(» كه فكر و انديشه عنصر حياتي از دين استدهد مينشان ،تاريخ دين
 ناچار است همگام با تحوالت مادي، رفت مادي بشر،مع بعد روحانيت تأمينتالش براي 

براي « : معرفي كندمرز بيسيال و  ،تكاملي بشر را در درك معرفت نهايييي و  غاانداز چشم
 خودآفريني و عالمي است دائماً درحال بالندگي، .عالم حالت نهايي وجود ندارد

 »شناسد ميمرز ن تكاملش دروني رشد و هاي تواناييكه امكانات و  خودگستردگي،
  .)139:ص،3(

 را نيز از منابع »طبيعت« و »تاريخ«، »ي ديني تجربه«به نظر اقبال، قرآن عالوه بر 
با  گانه سه هاي معرفت اينسازيِ  هماهنگانسان ي   وظيفه وبه حساب آوردهمعرفت انسان 

 به آن كه قرآن داند  مي تجربه و استقراءيِروش تفكرهمان  را» تجربه«اقبال . هم است
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ي   فاصلهكند مي سعي ،»ي ديني انسان تجربه« با معنا كردن وحي به او. دعوت كرده است

 به اعتبار ،چه دنيايي استكه هر گويد مي وميان عالم غيب و عالم طبيعت را از ميان بردارد 
گرچه براي تنظيم  ا،ي اسالمي جامعه گويد مياو .  از خداوند است، مقدس استكه اين

 اصول ابدي به اين معني فهميده نبايد  بايد اصولي ابدي داشته باشد،،ماعي خود اجتزندگي
 متحرك است ذاتاً چيزي را كه شود ميباعث زيرا اين معنا شوند كه معارض با هر تغييرند، 

   .يمدارب بازاز حركت
 ما را در تماس و مشاهده و درك عالم طبيعت به  علم و عقلْاگرچه«، از نظر اقبال

تر اين است كه به ديد خود عمق بخشيم و  تر و دقيق  اما راه نزديك،كند  نزديك ميواقعيت
بنابراين علم تجربي  .)44 :ص،17(»ي دل بگشاييم و اهل بصيرت شويم يده را با دها ناديدني

 ، و در دينمتعارف و بيروني از معرفتي در تجربه، سحط.  الزم و ملزوم يكديگرند دينْو
 و انسان با پيوند اين دو تجربه و شود مي كسب از معرفت باطني سطحي دروني و عميق

 و نفسش به درك و شناخت ، خودي دوره در بستر تاريخ و فرهنگ ها آنهماهنگ ساختن 
 كه سازند مي يك كلِ واحد را علم و دين و تاريخْ. رسد مي ، يعني خدا، نفسمنشأدرنتيجه 

 پس . است تكاملدر حال سيال و ها آن  به ما و هم معرفتاند حركتهم خود در حال 
. نهاييِ معرفت بشر در بستر سيالِ تاريخ استاساس و بنيان تكاملِ » يخودشناس« ،درنهايت

 شدني  درك با حواسي است كه ذات همان،»خودي«تعبير اقبال از اين خودشناسي به 
راه عرفاني و ين اقبال و  بآنچه .شود ميشناخته  دروني ي طريق تجربهو فقط از نيست 
تعبير،  تالش اقبال براي كند ميايجاد سنت اسالمي در كشف حقيقت تفاوت  شهوديِ

  . علمي استمباني در پرتو ي روحاني و شهودي معنااينتفسير و سازمان دادن به 
  

  علميي تجربه«  طريقاز » روحانيخودشناسيِ« اقبال و تالش براي. 7
  »مادي

آن را به لحاظ ، شناسانه روان ي معنايبه »خودي«يف  با تفسير و تعراقبال سعي دارد
 انسان با معتقد است »خودي«  بر حقيقي و واقعي بودنِتأكيدبا او .  كندباورپذيرعلمي 

.  كه محور اصلي شخصيت انسان است، پي ببرد،تواند به حقيقت مسلم خودي شهود مي
. يابد كند و تكامل مي د مي داراي اراده رشي و تمايالت به صورت شخصيتها رغبتخودي با 

 بلكه ، نه فقط رشد و تكامل خودي، و به همين دليلبه محيط نياز دارد و تمايالت ها رغبت
 مثل حقيقت هستي، جهان و ،وجود آن نيز منوط به نوعي رابطه با واقعيت عيني و آفاقي

. گون استاي متحول و گونا رابطه »جامعه« و »خودي« بين ي  رابطهبنابراين .جامعه است
 متفاوت، ط تاريخي ـ اجتماعيِيبر اساس شرانيز ها   خودي يا انواع خودانديشيهاي اختس
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 فقط در جمع »خودي«به نظر اقبال  .)44:، ص17(آيد ميبه دست هاي مختلف  به صورت

اي  اقبال جامعه را پديده.  نه در حال انزواتواند رشد كند  ديگر و اجتماع ميهاي»خودي«
عمق تعين در با اين حال، . داند مي ي آن دهنهاي به وجود آور»خودي«يز از متماو عيني 

 خاستگاه و خالق كه اين دارد، نه تأثير خودي گيري شكل خودي اين است كه جامعه در
 تأثيراي بر رشد، تكامل و آزادي خودي بهترين   چه نوع جامعهديد بايد رو ازاين .باشدخودي 
 فرد عوامل اصلي تكامل كه اين مگر ، تكامل فردي ممكن نيست رشد و،از نظر او. را دارد
 اي جامعهدر  و اين فقط  تعلق دارده آناي اخذ كند كه ب را از فرهنگ جامعه اش معنوي

 او معتقد است كه بشريت امروز به سه چيز . آزاديِ روحاني ببخشد،كه به فردميسر است 
 تأثير و اصولي اساسي و داراي يحاني فردتعبيري روحاني از جهان، آزادي رو«: نيازمندست

 تحول و بنابراين .)همان( »مبناي روحاني توجيه كند جهاني كه تكامل اجتماع بشري را بر
 كردقطع من اش مابعدالطبيعيهاي رواني و اصول  ريشه از توان مين انسان را تكامل اجتماعيِ

  .)همان(
  

  » مدرنيتهي بهتجر« و » خداي تجربه«در  دوگانگي ؛حاصل سخن. 8
 فرهنگ و ، تواناييِ امروزِ بشر براي نقد وحيمنشأ از نظر اقبال، ، كه گفتيمطور همان

اي از  فرهنگ و تمدني كه بشر را به درجه؛  است ايجاد كرده وحي خود كه استتمدني
 ي باتجربه؛ اين وحي مساوي كه بتواند خود مفسر و منتقد وحي باشداست معرفت رسانده 

  : حاصل از علم تجربي قرار بگيرد حاصل از آن بايد در كنار معرفتت و معرفتديني اس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ي حسي تجربه= علم   ي ديني تجربه= وحي  

رفتارِ بيرونيِ : معرفت حاصل از آنرفتارِ درونيِ : معرفت حاصل از آن

اريخ و فرهنگ به روش تجربه و استقراء كه خود قرآن ها در بستر ت هماهنگ سازي معرفت
 به آن دعوت كرده است 

شناخت نفس يا درك و

 درك و شناخت خدا
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از  نيست مگررشد ِخودي به صورت يك شخصيت دارايِ اراده ممكن از طرف ديگر، 

 كه اي جامعه ؛ نياز دارد به محيط يا جامعه و تمايالتها رغبت و  و تمايالتها غبتر طريقِ
 حركت در حال خود است كه واحدي  كلفرآيندمجموعِ اين  .ه فرهنگ آن تعلق داردفرد ب

 از راه تجربه و استقراء به دست ، بوده تكاملدر حاليال و  س، و معرفت ما به آنستا
در ي فرد   مادي و روحانيِ تجربهعد بسازي هماهنگ بايد حاصلِ ي كهمعرفت مشكك؛ آيد مي

    .ست و به آن تعلق دارداشد كه از آن برآمده ابسترِ فرهنگ و تاريخي ب
ي   اگر براي تجربه،كه گفتيم طور همان  ـي ديني  تجربهانگاريِ وحي و جدا از يكسان

سازيِ   اقبال بر هماهنگتأكيد  ـ بگيريمدر نظري پيامبران   سطحي متفاوت از تجربه،ديني
بر  اسالمي - ي ايراني ر تاريخ انديشه دي ديرين اين آموزه  سابقه.تازگي ندارد ،برون و درون

تفكر او  بر اساسي كه فرآيند تالش اقبال و  درتأملي قابل  نكته .كسي پوشيده نيست
 است كه در چارچوب  حركتيدر حال »محيط يافرهنگ «  او برتأكيد ،ترسيم كرديم
 سير و در حال ،و تكاملش حاكم بر رشد  تدريجيِمراتب سلسله، مطابق با تاريخيِ خود

 ، و يا به عبارت ديگر، سير و تحولاينمتعلق به در اين ميان، انسان بايد .  استحركت
معرفت مشكك  از ،اش دروني عوامل تكامل معنوي تأمينمحصولِ آن باشد تا بتواند با 

  .  به درك و شناخت خدا برسدآنجا خود و از شناختآن، به حاصل از 
 اس ا اتفاق افتادهي م مسير رشد فرهنگيِ جامعهتي كه در  اقبال به شكاف و گسساما

اين رشد و تكاملِ تدريجيِ  در مسير  ناگهاني»گسست «هرگونه. دهد مي نشان نتوجه الزم
 پايدار شود موجد در درازاي زمان،ي كه اختالل شود و اختالل باعث تواند مي ،تحولي

  .خواهد بودايستايي در درون فرهنگ 
 كه ، اسالمي ماعد روحانيبيِ مراتب سلسلهاصل از حركت  ح»معنويِ – ي ديني تجربه«

،  در حال سير و رشد بوده در درون چارچوب فرهنگي خود،،از ابتدا جهتي ديگر داشته است
 و نفوذش در اجزاي زندگيِ ي غربي  مدرنيتهي جانبه همه  ناگهاني و به دليل حضوراما

.  استآشفتگي و اختالل شده دچار اش فرهنگي مسير صحيح و تدريجيِ تحول ،روزمره
ما در اثر »حكمت عملي« و يا همان »انديشه و تجربه«  برآمده از سير تاريخيِفرهنگ 

يافته  بر مبانيِ ديگري رشد و تكامل ،كه از اساس ،»فرهنگ ديگري«برخورد ناگهاني با 
را در  يلكتيك وضعيتي ديا،آن را نداشته قابليت عجين شدن با ذات ِكه اينعين  در است،

ي متناقض،   دو تجربهدر اثرمعرفت سيال ما به اين دليل است كه .  كرده استتعامل با آن
عد از بفي و از دست رفتن پيوستگي تاريخي ي فلس ايستايي انديشه .دچار آشفتگي است

 در ي زندگي تجربه ي برآمده از بطن»انديشه « مدرنيته به فقدانِي تجربهدر اثر مالصدرا 
در وضعيت خودآگاهي و معرفت را  گستردهنتيجه بحراني  و درهن حاضر منجر شددورا
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 از رفتار امروزِ مادر تعارض و گسست ميان عمل و نظر .  ايجاد كرده استنفسماناز حاصل 

 و هر لحظه موقعيتي ويژه در درون گيرد سرچشمه ميروياروييِ اين دو قطب متعارض 
 ي فرهنگي  در بطن تجربهزا تنش شدن عناصر تنيده  هم در. كند ميفرهنگ امروزمان ايجاد 

؛ شكلي كه از تركيب ناهمگونِ دو  استما راهي طوالني طي كرده تا به شكل امروز درآمده 
ي يك نظام فلسفي درنيامده   به كالم و انديشه، جامعطور بهوز  و هنشده ايجادذات متناقض 

 يك ،كه به لحاظ فرهنگي معرفتي است كند مي تعبير »فعاليت نفس«ال به  اقبآنچه. است
تاريخي پايش در زندگي و تفكر مادي بند شده است و از سويي ديگر بنا به ذات فطري و 

 از يسطحبه   اين موقعيتكشيدنبه تصوير . ي روحانيت دارد  ميل به اتصال به ريشه،خود
كه جريانِ  ه دليل آنب چگونگي حصول اين معرفت،نياز دارد و ي متعارف  فراتر از انديشه
. است ي امروزي درنيامده نديشه هنوز به كالمِ ا استدست داده  را ازحركتشطبيعي سير و 

 با در مواجهه ستي ما ي فرهنگي دوره  تجربهاي كه حاصل ويژه نيِمعرفت سيال و ژالتي
 زندگي ي تجربه اشيائي كه دري وجودي   ريشهوجوي جستدر  و ، يعني خدا وحيمنشأ
شده   زندگيِ مادي و عجيني تجربه با، تعارضي بنيادين شويم ها مواجه مي  با آنمان رهروزم

 بيني جهانداشتنِ . كشاند ميبه يك طرف از اين دو نيرو ما را با تكنولوژي دارد و هركدام 
 مقابل رد،  جهان ماديمنشأروحاني دانستنِ  با پنداشتني حقيقت را مادي  مادي و ريشه

 سعي دارد با تعميم يكي به ،ها آن از حقيقت متعارض پوشي چشم با  كه اقبالد، قرار دارن هم
 ، سنت اسالميخالف بر، مسيحياز سنتمعنويت حاصل .  را از يك ريشه بداندها آنديگري 

 هر در صدد است كه ،معنوي اسالميي  تجربه كه  درحالي، مادي داشته باشدمنشأ تواند مي
فهم برآمده از سنت با  ، وجود درك كندمبدأ با ارتباطشدر  را غيرماديموجود مادي و 
  با مدرنيتهزا تنشي  مواجههاين  در اثر  كهاي طوالنيگسست . سازگار نيستمسيحي غربي 
اقبال سعي . دارد جدي تأمليبه  ي زندگي و ديني ما به وجود آمده است نياز در عمق تجربه

 شناخت مسلمانان را واكاوي كند هاي ريشهغربي، دارد با وام گرفتن از الگوهاي فرافرهنگيِ 
 از دور  به اي انديشهاما نياز ما از همان ابتدا  ،تا به راهكار مناسب و امروزي آن دست يابد

 فرم و الگويي برآمده از شرايط تفكر امروزيِ وجوي و جستالگوهاي آماده و وارداتيِ غربي، 
   .ه است بودمانخود

ي عمليِ  ي تجربه شرايط امروزي، نيازمند درك نحوهد در براي درك جايگاه خوما 
 وجوي جست. عام آني ديني و چه به معناي   چه به معناي خاص تجربه،مان هستيم دگيزن
 از دوراني بسيار دور با سرشت زندگي ايرانيان تنيده ،ي زندگي ي روزمره  در تجربه»خدا«

ي متفكرانيِ   دغدغهصرفاً »رامون پيدر جهان خود كشف موقعيت «ي دغدغه. شده است
خودآگاهي به  «.ي فلسفه است مسأله ترين محوريفت  شايد بتوان گ؛نظير اقبال نيست
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خودشناسي ِسقراطي و راه آغازِ انديشه و معرفت در باب ِحيرتي است   همان»موقعيت خود

در  عمل و  در،ي مدرنيته بعد از تجربه. شويم مي دچارش »و هستيمرگ «كه در مواجهه با 
 تالش متفكراني نظير ي ما تنشي عميق به وجود آمده است و معنويِ سنتي تجربه ذات

سنتز و كشف به   انديشهي  در حوزه متعارضذاتاًي  دو تجربهاقبال براي همراه كردن اين 
  .  استموجود، نينجاميدهعبور از وضعيت 

 هاي تجربه تناسب هب قوم و نسلي هر فرهنگ، را »ي هستي  در برابر ريشهحيرت«
 راز تواند مي ،ي اين حيرت و مسير تجربهخودآگاهي به نحوه . كند مي درك و فهم اش زندگي

 توجه به چراكه ، باشدتاريخش در بستر  يك فرد و قومو خودشكوفاييدستيابي به رشد 
 حيرتي م آن نوع باعث دوام بخشيدن به حضور دائ هستي،ي ريشه پرسش از ي نحوه
 اندازد مي» انديشه« يك فرد يا قوم را در مسيرِ زيبا و دشوارِ  زندگيِي آن، ه تجربه كشود مي

 روح و هاي هدوگاناز  فراتر ، و پيچيدهچندبعدي معرفتي حاصل اين انديشه. برد مي و پيش
 اي تجربهدر  كه است )46 - 45 :، صص40(  شهود و عقلخير و شر وبدن، علم و دين، 

 و  ثابتغايتبه تعبيري تازه از موجوديت غايي،  ،و در هر لحظه آيد ميه دست دروني ب
 ، آگاهي از تاريخ كه متناسب با الزامات عمل و توأم بااي انديشه .رسد مي هستي منشأ

امروز  كه دهد ميمسيري را  به ما امكان شناخت مجموع در هاست ابعاد متغير آنفرهنگ و 
  .اش هستيم در پي
 يك وجوي جست . است و اضطرابآشوب  ايني تجربه حاصل ماامروز سيال  معرفت اما

ي  تجربه«رويايي با در ما  »ي ديني تجربه« موقعيتروش براي به تصوير درآوردنِ 
ي   مهم در حوزهاي دغدغه امروزه تواند مي همان چيزي است كه ، ماديذاتاًي »مدرنيته
ضرورت پيشنهاد   باشد گفتار حاصل پژوهش در اينتواند مي آنچه .ي فلسفي باشد انديشه

بدون  ، مشكك و پرتضادمعرفت براي توضيح و تصوير اين طراحيِ يك الگو و چارچوب
ي شرايط موجود به زبان امروز  كننده  تبيين و داوري، كه نمايان بدونتصويرِ. است تفسير
تيجه  و درن براي تبيين نظريِ آن راگام نخست و اساسي تواند مي  است كه امكاني،باشد
 راهبعد از آن است كه   و اين فراهم كند به زبان امروزمان گذشته ي سدهچند فهم 

ي  خودآگاهي به اختاللي كه در مسير مواجهه با فطرت ثاني و ريشه. شود مي خودآگاهي باز
راه كسب «وجوي  رفت از شرايط موجود و جست وجود براي ما ايجادشده، خود راه آغاز برون

  .ا آن استمتناسب ب» حكمت
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