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نی از منظر رویکرد تجربۀ اصول تربیت دی و تبیین و بررسی اهداف

   هاي اسالمی نقد آن بر اساس آموزه دینی و
   1فرحناز محمدوند

  ٢ سید مهدي سجادي
  ٣محمود مهرمحمدي

  ٤زاده قمصري علیرضا صادق

  چکیده
اي آکادمیک،  موضوع تجربۀ دینی براي متفکران دینی و نیز براي کسانی که به رشد ومطالعۀ دین به عنوان رشته

از نگارش این مقاله، پرداختن به تربیت دینی بر اساس رویکرد هدف.د، موضوعی محوري بوده استان کمک کرده
در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و  :روش.هاي اسالمی بوده است تجربۀ دینی و نقد آن بر اساس آموزه

. این رویکرد پرداخته شده است استنتاجی الگوي فرانکنا به استنتاج چیستی و چگونگی اهداف و اصول تربیت دینی
گیري تجربۀ دینی و تکوین جنبۀ احساسی مذکور از طریق انجام  تربیت دینی بهطور عمده از طریق شکل:ها یافته

دهد کهرویکرد تجربۀ دینی به تقدم احساسات  نقد انجام شده نشان می.کند آداب ومناسک دینی مربوطه تحقق پیدا می
در واقع؛ براي . کند گیري ایمان و به تبع آن در تربیت دینی توجه می ت در شکلوعواطف دینی نسبت به شناخ

هاي  شناخت، نسبت ثانوي قائلند؛ در حالیکه در اسالم،تربیت دینی مبتنی بر رویکرد تجربۀ دینی متناظر با آموزه
  .گیرد اسالمی با توجه به سه عنصر شناختی، عاطفی و ارادي صورت می
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  مقدمه) الف
براي متفکران دینی و نیز براي کسانی که به رشد  "موضوع تجربۀ دینی"در دو سه دهۀ اخیر، 

تجربۀ دینی صرفاً .اند، موضوعی محوري بوده است اي آکادمیک کمک کرده ومطالعۀ دین به عنوان رشته
اي از آداب و مناسک دینی نیست، بلکه اصطالح تجربۀ دینی، به  از بیانات اعتقادي یا مجموعهاي  مجموعه

معناي عام و گسترده عبارت است از هر گونه حال،احساس، مشاهده یا دریافتهاي شخصی که انسان را اوالً، 
اما در معناي خاص،تجربۀ . دبا وجود غیر مادي خود آشنا سازد و ثانیاً، او را با عالم ماوراي ماده ارتباط ده

ایخود را بر انسان  رسد خداوند به گونه اي شود که به نظر می دینی چنین است که انسان داراي حال وتجربه
اي  به عبارت دیگر؛تجربۀ دینی به معناي خاص آن عبارت است از گونه. آشکار ساخته یا متجلی کرده است

داشتن تجربۀ دینی؛یعنی بودن در یک حالت . )175: 1381انی، شیرو(گر ظهور یا تجلی خداوند بر شخص تجربه
خودآگاه؛ که این بودن، با توجه به مسئلۀ نجات ورستگاري در یک دین یا مجموعۀ مفاهیم دینی، امري 

یابد  بدین ترتیب، دین در این مفهوم جدید، معنایی بسیار گسترده می.)436: 11997یاندل،(محوري و اساسی است
از . شود ترین اشکال سنتهاي مذهبی در طول تاریخ بشر را شامل می هاي آن تا پیشرفته ترین جلوه یو از ابتدای

این منظر، برخورداري از تجربۀ دینی فقط به معتقدان به ادیان ابراهیمی اختصاص ندارد، بلکه هر نوع باور به 
ارتباط (ده و دریافت شخصیدر این رویکرد، هر گونه احساس، مشاه. گیرد امور ماورایی را در بر می

ایبا جهان ماوراي طبیعت و نیروهاي غیبی حاکم بر انسان و دیگر موجودات  که آدمی را به گونه) شهودي
بدین معنا، رویدادي است . شود که این خود معنایخاصی دارد عالمماده مرتبط سازد،تجربۀ دینی نامیده می

ر انسان آشکار یا متجلی ساخته است و شخص، تجلی اي ب رسدخداوند، خویش را به گونه که به نظر می
  )1383نیا،  شریفی(.کند خداوند را در یک فعلیا در موجودي که به نحوي با خداوند مرتبط است، احساس می

داند که به موضوعات دینی تعلق گرفته  ، احساس دینی را نظیر دیگر عواطف انسان میویلیام جیمز
کند و اولویت  داند، اما بر بعد عاطفی تأکید می عقلی، ارادي و عاطفی می او دین را داراي هر سه بعد.است

او . )1388شجاعی زند، (حالت عرفانی یا همان تجربۀ دینی براي او جوهر وپایۀ دینداري است. دهد را به آن می
اور شود و ب معتقد است کسی که تجربۀ دینی دارد،براثر آن تجربه، نگرشی نو به جهان برایش حاصل می

دارد که نظمی نادیدنی در جهان وجود دارد و بهترین کار براي او این است که خود را با آن وفق 
  )23: 1388زاده،  بلندهمتان و نقیب: جیمز؛ نقل از(.دهد

طور عام وتربیت دینی بهطور خاص در هر نظام تعلیم وتربیت متأثر از دیدگاههاي مختلف  تربیت به
هاي دینی هر چند دشوار  وجه به شهود، تجربه و ادراك خداوند از راه تجربهاست، در بحث تربیت دینی ت

تجربه و آگاهی دینی امري . شود، اما نباید مورد غفلت قرار گیرند رسد وهدف آرمانی قلمداد می به نظر می
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Yandel 
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به خود  افرادتوان فضا را طوري طراحی کرد که  توان آن را به کسی تحمیل کرد،بلکه می قلبی است ونمی
فراهم آوردن شرایطی که در آن . سوي تجربه کردن برخی احساسات معنوي و دینی گرایش پیدا کنند

در پرداختن به مقولۀ تربیت که .اي را با توجه به خدا ببیند متربی به این درك و توان برسد که هر پدیده
ظ تعلیم وتربیت، از نظر شود، جنبۀ عاطفی به لحا محسوب می) تربیت دینی(تجربۀ دینی نیز جزیی از آن

  .گیرد عرض حیطۀ عقالنی و چه بسا باالتر از آن قرار می اهمیت و جایگاه،هم

هاي معنوي  گیري از امکانات و زمینه گیرد،چگونگی بهره اي که کمتر از همه مورد توجه قرا می نکته
تحقق . و روشهاستدر نظام آموزشی است که عبارت از ایجاد تحوالت اساسی در تعریف اهداف، محتوا 

طلبد تا اصول، روشها و کارکردهاي خود را از حالت ایستا خارج کند  این امر، پویایی نظام تربیتی را می
هاي محیطی شاداب و زنده نگه دارد؛ در غیر این صورت،  هایش را متناسب با دگرگونی وبتواند خواسته

کاربرد مفاهیم و موضوعات مربوط به  حال سؤال اینجاست که آیا امکان. محکوم به مرگ خواهد بود
تواندبر تلقی ما از تربیت دینی تأثیر بگذارد یا نه؟و نیز اینکه این تجارب چگونه آموزش  تجربۀ دینی می

  هاي اسالم بر آن وارد است؟ داده شود؟ وچه نقدي بر اساس آموزه

ز منظر ویلیام جیمز و نقد هدف اساسی در این تحقیق،استنتاج تربیت دینی مبتنی رویکرد تجربۀ دینیا
داللتها وپیامدهاي تربیتی این .1:کنیم بدین منظور دو سؤال مطرح می. هایاسالمی است آن بر اساس آموزه

هاي اسالمی  نقد تربیت دینی مبتنی بر تجربۀ دینی بر اساس آموزه. 2تجربه در زمینۀ اهداف واصول چیست؟
  چیست؟

  

  روش پژوهش) ب
در این الگو دو نوع . باشد استنتاج اصول وروشها، الگوي بازسازي شده فرانکنا میروش به کار رفته براي 

هاي هنجاري که داراي ماهیت  گزاره. نگر هاي واقع هاي هنجاري و گزاره گزاره:رود گزاره به کار می
هاي  ارههاي مربوط به اصول و گز هاي مربوط به اهداف تربیتی، گزاره گزاره: باشند اند،سه گونه می تجویزي

نگر،داراي ماهیت توصیفی بوده،  هاي واقع گزاره. مربوط به روشهاي عملی، که باید در تعلیم وتربیت به کار رود
هاي مربوط به آنکه براي نایل  گزاره:ها خود بر دو نوعند این گزاره.به روابط ومناسبات واقعی میان امور ناظرند

هاي  همچنین گزاره. ارتها یا نگرشهایی الزم یا مناسب استشدن به اهداف یا برخی از اصول،چه دانشها، مه
هاي   تواند شامل فرضیه نگر می هاي واقع گزاره.مربوط به اینکه براي کسب دانشها چه روشهایی مفید ومؤثر است

ر د.شناختی، متافیزیک یا الهیاتی باشد هاي معرفت هاي تجربی، گزاره شناسی، یافته هاي روان کنندة نظریه تبیین
نگر الزم براي نیل به اهداف،به آنها افزوده  هاي واقع این روش براي استنتاج اصول از اهداف تربیتی باید گزاره
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نگر روشی به آن افزوده شود تا به  هاي واقع همچنین براي استنتاج روشها از اصول،الزم است که گزاره.شود
  )1389باقري،(.کمک اصل واین گزاره روش مطلوب به دست آید

استوارشده  ویلیام جیمزدر این تحقیق، اهداف و اصول بر مبانی مربوط به تربیت دینی از دیدگاه 
بر این اساس، اهداف و . داند ، راه رسیدن به تجربۀ دینی را داراي دو جنبۀ سلبی و ایجابی میویلیام جیمز.است

جنبۀ ایجابی ناظر به . ایم مطرح کردهاصول ذکر شده رااز دو جنبۀ سلبی و ایجابی، در دو حیطۀ شناختی وعاطفی 
  .انجام و جنب سلبی ناظر بر عدم انجام یک امر در تربیت است

  

  ها یافته) ج
وجه اصلی و الزم در کاربرد رویکرد تجربۀ دینی در تعلیم وتربیت، ناشی از به کار بستن اوصاف 

این بعد در ارتباط با قلب . نیستاما رویه و بعد معنوي آن صرفاً آموختنی . هاي معنوي دین است ومؤلفه
هنگامی که مربی بتواند با کنترل سازوکارهاي . شود آدمی و از راه تربیت و پرورش استعدادها حاصل می

، زمینۀ رشد معنوي وآگاهی درونی و ...محیطی وفراهم آوردن یکسري امکانات تفریحی و بازیو 
  .خودکنترل فرد را فراهم آورد

تسهیل حرکت انسان به سوي معنویت است و تربیت باید راه گرایش به  در مجموع، هدف تربیت،
در این دیدگاه، مبنا این نیست که مربی دست فرد را بگیرد و اورا به . جنبۀ ربانی را در انسان هموار کند

  .هایی در متربی تحقق یابد تا او خود راه زندگی را طی کند مقصد برساند، بلکه هدف این است که توانایی

این اهداف از مبانی فلسفی؛ . کند تربیت همانند هر فعالیت ارادي دیگر انسان، اهدافی را دنبال می
از دیدگاه ویلیام جیمز، . گیرد شناختی یک مکتب نشئت می شناختی و ارزش شناختی، معرفت یعنی هستی

ی به صورت ذیل قابل اهداف و اصول تربیت دینی و بر اساس الگوي فرانکنا، در دو حیطۀ عاطفی و شناخت
  .استنتاج است

  .وحدت وهماهنگی داشته باشد ،)خدا(متربی در تربیت دینی باید با نیروي غیبی:هدف غایی -1
  .متربی در تربیت دینی، باید در آرامش وشادمانی باشد):باید حیاتی(مقدمۀ اول : الف

) خدا(هنگی با نیروي غیبیدستیابی به آرامش و شادمانی در گرو وحدت و هما):مبنا(مقدمۀ دوم : ب
  .است
وحدت وهماهنگی داشته )خدا(متربی در تربیت دینی باید با نیروي غیبی:نتیجۀ قیاس عملی: ج

  .باشد
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هاست، در بررسی دین نیز این نگرش خود را  جیمز که همیشه نگاهش به آثار ژرف وبنیادین پدیده
. شود گر می ی، به صورت شادمانی وآرامش جلوهبه باور جیمز،تأثیر خداوند در زندگانی آدم. کند حفظ می

جیمز بر این باور است که . به بیانی دیگر؛ نتیجۀتجربۀ دینی در زندگانی ما انسانها، شادي درونی است
هاي پنهان همۀ انسانها در همۀ زمانها،  هاي زندگی انسان و یکی از انگیزه ترین دلمشغولی شادمانی از عمده

این نکته تا آنجا مهم است که مردم معمولی، رسیدن به . در دین نیز چنین است. براي هر کاري بوده است
جیمز با روگردانی از مورخان تاریخی که ترس . )237: 2002جیمز، (دانند شادمانی را برهانی بر حقیقت دین می

قق این شادمانی را اند، تأکید خود را بر عنصر شادمانی گذاشته و تح را سبب رو آوردن انسانها به خدا دانسته
  )همان(.داند درایجاد وحدت وهماهنگی با خدا می

  .ورزي دینی دست یابد متربی در تربیت دینی، باید به تجربه:هدف واسطی -2
  .انسان باید با خدا وحدت و هماهنگی داشته باشد:مقدمۀ اول: الف

  .ی استورزي دین مستلزم تجربه) خدا(وحدت وهماهنگی با نیروي غیبی :مقدمۀ دوم: ب
  .ورزي دینی دست یابد متربی در تربیت دینی، باید به تجربه:نتیجۀ قیاس: ج

تجربۀ دینی .طور که ذکر شد، تربیت دینی چیزي نیست جز روي آوردن به تجربۀ دینی همان
او حضور . سازد واکنشهایی است که فرد در خلوت و تنهایی خود، در برابر امر قدسی از خود ظاهر می

کند و در برابر چنین موجودي و به هنگام ارتباط با آن، صاحب برخی  س را احساس میموجودي مقد
این نشادن دادن . شود شود که اصطالحاً از آنها به احساسات دینی تعبیر می عواطف واحساسات خاص می

  .واکنشها و احساسها در خلوت در برابر امر قدسی، تجربۀ دینی است

  

  دف عاطفیهاي ناظر بر ه اصول و روش) د
شوند که هدف تربیتی بوجود آورنده آنها، گرایش به هایی مطرح میدر این بخش، اصول وروش

 .تجربۀ دینی داشتن است

  اصل ارتباط عاطفی با خدا. 1

  .دهی کند ورزي دینی، جهت متربی در تربیت دینی، باید گرایش خود را به تجربه :هدف -3
ورزي دینی، مستلزم برقراري رابطۀ عاطفی و  به گرایش تجربه دستیابی :نگر مبنایی گزارة واقع: الف

  .هیجانی با خداست
  .متربی در تربیت دینی، باید با رب خود ارتباط عاطفی برقرار کند:نتیجۀ قیاس: ب
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ورزي  در واقع؛ آنچه دین.جیمز بر آن است که تجربۀ دینی ریشه در عواطف و احساسات آدمی دارد
آن هستۀ مرکزي، . هایی چیده شده است ک هستۀ مرکزي است که به دور آن پوستهشود، شامل ی نامیده می

هستۀ . )2002جیمز، (هاي چیده به دور آن، باورها و اعمال دینی است احساسات و عواطف آدمی و پوسته
مرکزي تجربۀ دینی؛ یعنی احساسات و عواطف دینی، شامل موضوعاتی از قبیل عشق به امر قدسی، احساس 

کند که این احساسات، شکل  جیمز بر این نکتۀ مهم تکیه می. و خشیت نسبت به آن استهیبت 
الزم است که پیش از تربیت دینی، به احساسات انسانها . یافتۀ احساسات معمولی آدمیان است گسترش

ربۀ این نکته از آن رو مهم است که تج. نشیند پرداخته شود؛چرا که احساسات دینی بر آن احساسات عام می
  .دینی در نگاه جیمز، همان احساسات دینی است

  اصل پرورش اراده. 2
  .دهی کند ورزي دینی جهت متربی در تربیت دینی، باید گرایش خود را به تجربه:هدف

  .ورزي دینی، مستلزم پرورش اراده است دستیابی به گرایش تجربه :نگر مبنایی گزارة واقع
  .پرورش اراده بپردازدمتربی در تربیت دینی، باید به :اصل

ها،  ها و گزینه هاست و فرضیه ها و گزینه مدعاي جیمز آن است که باورهاي انسان برگرفته از فرضیه
فرضیه به . اند هر باوري محتواي خاصی دارد؛ این محتواها ابتدا به صورت فرضیه. اند امور عاطفی و ارادي

ممکن است در یک . )423: 2002جیمز، (اد شده باشدشود که ممکن است به باور ما پیشنه می اطالقچیزي 
گوید اگر بخواهیم از میان دو فرضیه یکی را انتخاب کنیم، با  جیمز می. رو شویم موقعیت با دو فرضیه روبه

مهم یا . 3اجبارکننده یا وادارنده؛ . 2زنده یا مرده؛ .1: گزینه ممکن است چند نوع باشد. روییم گزینه روبه
پر واضح . نامیم اي اصیل می اي اجبارکننده، زنده ومهم باشد، آن را گزینه هر گاه گزینه. )458: همان(اهمیت بی

 .اند است که اینها مربوط به امور عاطفی و ارادي

آید  آید که آیا بصیرت ذهنی آن چیزي است که پس از خواست واراده می حال این سؤال پیش می
شناختی خاصی که به فلسفه دارد،  کند؟ جیمز با دید روان یت مییا این عقل ناب است که عقاید ما را تثب

 تمایالت عاطفی و ارادي هست که قبل و. گذارد طبیعت ناعقالنی ما بر یقینما تأثیر می: دهد چنین پاسخ می
ور که منظ است گفتنی. بنابراین، باورهاي ما برگرفته از عواطف وارادة ماست. )435: 11987جیمز،(آید بعد باور می

از طبیعت عاطفی، تنها آن عاطفۀ جذّابی که عادت باور را ساخته است نیست، بلکه تمام عوامل عاطفی، 
ایجادکنندة باورند؛ مانند ترس، امید، تعصب و اغراض نفسانی، تقلید و پیروي فشار محیطی؛ اینهاست که 

  .سازند باور را می

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. James 



  

  

  

  
  47    ... اصول تربیت دینی  و تبیین و بررسی اهداف

گیري نیست، مورد  قادر به انتخاب وتصمیمگاه  اراده، متزلزل وضعیف را که هیچ جیمز؛ انسان بی
دهد و معتقد است تعلیم وتربیت باید به تربیت انسانهاي کارامد، شجاع و با اراده و  انتقاد وسرزنش قرارمی

  .مصمم همت گمارد

  

  هاي بدبینی اصل زدودن ریشه. 3

  .انسان باید به تجربۀ دینی دست یابد :هدف
  .هاي بدبینی است تجربۀ دینی، مستلزم زدودن ریشه دستیابی به :نگر مبنایی گزارة واقع
  .هاي بدبینی بپردازد انسان باید به زدودن ریشه :نتیجۀ قیاس

اند که به  توانند رو به ایمان آورند؛ اینان کسانی  گروهی نمی: نویسد می» ارزش زیستن«جیمز در مقالۀ
معبود چنین اذهانی . به امور واقع هستندسخت اند، بر تجارب خود اصرار دارند و وفادار  حواس خود بسته
  .علم تجربی است

کند آنچه براي آنان مهم است، همانا امور واقع است  اما این چه ارتباطی با بدبینی دارد؟ جیمز بیان می
اي مهربان؛ بلکه قوانینی که نه نفرت دارند  ونه  جهان را نه غایتی الهی است ونه گرداننده. نه فراسوي آن

  )437: 1937جیمز، (.برند، بدون هیچ معنایی و این آغاز بدبینی است ها را با هم به سوي سرنوشتشان میعشق، چیز

  اصل پاالیش خیال. 4
  .ورزي دینی اقدام کند متربی در تربیت دینی، باید به زدودن موانع گرایش تجربه:هدف

  .ورزي دینی کردن است تجربه اشتغال قوة خیال،یکی از موانع گرایش آدمی به:نگر مبنایی گزارة واقع
  .متربی در تربیت دینی، باید به زدودن اشتغاالت قوة خیال بپردازد: اصل

این اصل بیانگر آن است که قوة خیال انسان، همواره در معرض پراکندگی ناشی از حضور در عالم 
یک مکان خلوت با بر این باور است در  جیمزکثرت است و براي جلوگیري از تأثیر نامطلوب این مسئله،

انتخاب این صورت خیالی به طور دلخواه .تجسم یک صورت خیالی تمام توجه خود را به آن معطوف کند
  .پذیرد انجام می

  

  هاي ناظر به حیطۀ شناختی اصول و روش) هـ
  اصل ایجادبه سوگرایی. 1

  .ورزي دینی دست یابد متربی در تربیت دینی، باید به تجربه:هدف
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  .دستیابی به تجربۀ دینی مستلزم نگاه به سوگرایانه است :گر مبنایین گزارة واقع
 .متربی در تربیت دینی باید به نگاه به سوگرایانه دست یابد :اصل

ها  تواند امیدوارانه همیشه به مقابله با بدي نگرد که می اي به جهان می گر دین گونه شخص تجربه
تواند  کنیم که می ها این است که ما در جهانی زندگی می تهمۀ مدعاي پراگماتیس. هاي جهان برآید وزشتی

در واقع؛انسان بر مبناي طرحی از امکانهاي تضمین . )574: 1902جیمز، (آوري باشد نهایت سودمندي یا زیان
منظور از ممکن، آن است که هیچ چیز موجود نیستکه . کند نشده، زندگی و براي رستگاري جهان تالش می

، این کافی نیست؛ بلکه باید شرایط جیمزاما به باور .)611: همان(ز ممکن ممانعت کندقادر باشد از چی
به باور جیمز، برخی شرایط رستگاري جهان به طور بالفعل وجود . ایجادکنندة آن شی ممکن را ایجاد کنیم

این آموزه  او. تر است کننده کمتر باشد، امکان رستگاري جهان محتمل دارند و هر چه تعداد شروط ممانعت
  )612: همان(.گرایی بیان کرده است گرایی و بدبینی نامد که در برابر خوشبینی را بهسازي وجودي می

  دینی گرایی اصل ایجاد کثرت.2

  .ورزي دینی دست یابد متربی در تربیت دینی، باید به تجربه:هدف
  .گرایی دینی است رتورزي دینی، مستلزم پذیرش کث دستیابی به تجربه :نگر مبنایی گزارة واقع

  .گرایی دینی داشته باشد متربی در تربیت دینی باید باور به کثرت:اصل

جهان را به  2گوهري بوده و یک 1خدایی ، خداباوري فلسفی همیشه متمایل به اندیشۀ همهجیمزبه باور 
وبیش  ه و کماین در تقایل با خداپرستی عملی عام. مثابۀ یک واحد از واقعیت مطلق در نظر گرفته است

دهد؛ مشروط بر آنکه اصل الهی را  است و نشان داده که با اصول اصیل بسیاري خود را وفق می 3کثرت نگر
  )1902جیمز، (.کماکان واال و برتر فرض کنیم

از دشوارترین مسائلی که ممکن است پژوهشگر دین با آن برخورد کند، ارائۀ تعریفی مشخص از 
این سبب شده که . زاویۀ دید خود، تعریف خاص از دین ارائه کرده است هر متفکري بسته به. دین است

دهد که  ، این نشان میجیمزبه باور . تعداد تعاریف دین چنان زیاد باشد که به سختی بتوان آنها را احصا کرد
از اینرو، تعریف آن بیشتر . هاي گوناگون دارد دین داراي اساس یا ذات مشخص نیست و وجوه وجنبه

در نگاه جیمز، یک موضوع خاص دینی نداریم تا از ذات دین سخن . کننده کننده است تا روشن هگمرا
یکی . اي به احساس دینی توجه کنید توانید لحظه تر می تر و روشن به شکل مشخص. )33: 2002جیمز، (بگوییم

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1.Pluralism 
2.Pantheistic 
3.Pluralistic 
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جیمز پاسخ . داند آن را احساس وابستگی، دیگري آن را اشتقاقی از ترس و سومی آن را احساس ابدیت می
  .دهد احساس دینی نداریم، احساسات دینی داریم؛ مانند عشق دینی، ترس دینی و حیرت دینی   می

  

  و بررسی نقد) و
گیري ایمان بر اساس احوال  ، شکلجیمزآوري  نکتۀ قابل توجه در تحلیل مباحث دینداري و ایمان

نیست و دخالت اراده و ابعاد ) شناختی(نیاینکه انسان موجودي صرفاً عقال. عاطفی وتجارب دینی است
هاي وجودي شخص در این فرایند  ها و مالحظۀ مجموعه دلبستگی گیري هیجانی انسان در تصمیم -عاطفی

با توجه به آموزة فطرت در فرهنگ دینی .که در واقع، جوهرة اصلی نظریۀ جیمز است، قابل تأیید است
توان از عالیق عمقی انسانها، به ویژه در حوزة دینداري دفاع  مینیز ) گرایشها، شناختها یا هر دو(واسالمی

  .اند کرد؛ با این تفاوت در اسالم به فهم پیش از ایمان توجه کرده

عالمه طباطبایی به فهم پیش از ایمان توجه کرده و براي تحقق ایمان با استداللهاي برهانی آزاد، 
اي که این اندیشه را که نخست باید  ست؛ به گونهنگري و حجت عقلی، اهمیت فراوان قائل شده ا ژرف

داند؛ زیرا از نگاه وي، تعقّل، حجت عقلی و استدالل  ایمان آورد و سپس طبق آن عمل کرد، مردود می
منظور عالمه از حجت عقلی،برهانی است غیر از جدل . )1389طباطبایی،(برهانی آزاد، بر ایمان تقدم دارد

ز مقدمات یقینی تألیف یافته و بر خالف قیاسهاي غیر برهانی، نتیجۀ یقینی به بار ومغالطه؛ برهان قیاسی که ا
بنابراین، به نظر عالمه در نسبت عقل وایمان، تالش عقالنی و . کند آورد وبه دیگر سخن؛ تولید یقین می می

فهم پس از ایمان، اما این . پردازد معرفت عقالنی بر ایمان تقدم دارد، گر چه به فهم پس از ایمان نیز می
نگري و  براي آن است که عمق بیشتري به محتواي ایمان ببخشد؛ چرا که ایمان دینی پس از ژرف

آید  به موجب این ایمان، نوري در قلب مؤمن پدید می.خردورزي از عمق بسی بیشتر برخوردار خواهد بود
و به حیاتی باالتر از حیات معمولی افراد کند  که در پرتو آن، انسان با ایمان راه به سوي خداوند را پیدا می

  .یابد فاقد ایمان دست می

که برهان عقلی منشأ پیدایش ایمان است، دلیل نقلی و کشف و شهود عرفانی نیز از اسباب  چنان
چیزي که هست در بدو امر، برهان عقلی بر ایمان تقدم دارد که از طریق . روند تحقق ایمان به شمار می

پس از آن، ایمان به سایر . آید هاي دینی، ایمان به آنها به وجود می صدق برخی از گزارهبرهان عقلی بر 
هاي دینی که از حدود دسترس عقل خارج است، باید از طریق دلیل نقلی و کشف و شهود عرفانی  آموزه

برهان نقلی و برهان عقلی، : به همین دلیل، به عقیدة عالمه، سه عامل در تحقق ایمان نقش دارند. حاصل شود
هاي  معتقد است در آنجا که عقل از درك برخی از گزاره )1350(عالمه طباطبایی. کشف و شهود عرفانی

کند و انسان را به  هاي دینی اعتراف می اش در فهم برخی از آموزه دینی ناتوان باشد، عقل خود به ناتوانی
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شود؛  گیرد، رهنمون می نی فراعقلی بر میسوي منبع معرفتی دیگري بهنام وحی، که پرده از رخ حقایق دی
  .برد در حالیکه جیمز به جاي روش استقرایی، روش قیاسی را به کار می

هایی است که این  تر؛ سخن گفتن از تدین یا دینی شدن در اسالم، ناظر بر دگرگونی به عبارت روشن
نی و بصیرت اعتقادات خاصی دربارة بی در اولین مرحله، فرد باید روشن.کند امر در وجود یک فرد ایجاد می

این عقاید در فرد . جهان دست یابد؛ مانند اعتقاد به وجود و وحدانیت خدا، اعتقاد به معاد، نبوت و نظیر آن
در . بینی نسبت به آنها متقاعد شده باشد باید به صورتی نهادینه شود که وي آنها را فهمیده باشد و با روشن

ه هیجانهاي درونی را تجربه کند، که به طور غالب در ارتباط با مبدء جهان؛ مرحلۀدوم فرد باید یک رشت
مفاهیمی مانند رجا، خوف، توکل و دعا که در ادیان مختلف و در اسالم وجود . یعنی خداوند ظهور کند

اگر فردي نسبت به اعتقادات دینی خود، چه به لحاظ عصري . دارد، ناظر به همین تجربیات درونی است
بین باشد؛ اما در طول دورة تدین خود، این حالتها را تجربه نکند، او یا اساساً  ه لحاظ شخصی روشنوچه ب

به عبارت دیگر؛ تجربۀ درونی، شرط الزم براي تدین . متدین نیست یا اینکه در تدین او کاستی وجود دارد
نتخاب نسبت به چیزي و پایبندي التزام درونی، متضمن ا. مولفۀ سوم در تدین، التزام درونی است. است

عنصر . خواهد، التزام درونی پیدا کند نسبت به آن است؛ یعنی فرد باید نسبت به خدا وآنچه خدا از او می
ایمان نیز یک وضعیت درونی است که در آن، انتخاب و . التزام، به نحو بارزي در ایمان لحاظ شده است

سرانجام، . ، آوردنی است؛ چنان که کفر نیز ورزیدنی استاز این جهت است که ایمان.گزینش وجود دارد
فرد متدین کسی است که به مقتضاي اعتقادات وایمان خود، اقدام به انجام . آخرین عنصر تدین، عمل است

  )1388باقري، (.کند اعمالی می

درونی، تجربۀ - 2اعتقادات، -1: بنابراین، فردي متدین است که داراي چهار ویژگی مورد بحث باشد
ها را نداشته باشد، به همان میزان در دینی بودن  اگر کسی یکی از این ویژگی. عمل-4التزام درونی و -3

 .وي، کاستی وجود خواهد داشت
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  منابع

  .مدرسه،چ سوم: تهران. نگاهی دوباره به تربیت اسالمی).1388(باقري، خسرو -
ها و روشهاي پژوهش در فلسفۀ تعلیم رویکرد). 1389(باقري، خسرو؛ نرگس سجادیه و طیبه توسلی -
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