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چكيده:
ايـن مقاله با هدف بررسـي ماهيـت «تجربة ديني» از نظر ويليام آلسـتون و امـكان كاربرد آن در 

تعليم وتربيت تحرير شـد. بر اين اسـاس از نظر آلسـتون، تجربة ديني نوعي از ادراك است كه عالوه 

بر داشتن ساختار مشترك با تجربة حسي، نقش مؤثري در موّجه ساختن باورها و اعتقادات ديني ايفا 

مي نمايد. لزوم برخوردارى از گوهر آگاهي(دروني) بى واسـطه به خداوند، وجه متمايز ديدگاه آلسـتون 

با سـاير فيلسـوفان دين محسوب مي گردد. لذا از اين نظر، برقراري ارتباط و تعامل با خداوند به عنوان 

هدف آفرينش انسـان تلقي شـده اسـت. به نظر مي رسـد اين تلقي از تجربة ديني حداقل مي تواند در 

حوزة اهداف و اصول آموزشـي قابل اسـتفاده باشـد. اين تحقيق كه از حيث ماهيت در زمرة تحقيقات 

نظري و فلسفي قرار دارد به روش توصيفى ـ تحليلى انجام شده است. نظرات و ديدگاه هاي آلستون و 

مقاالت و كتاب هاي ترجمه شده در اين موضوع به عنوان منابع دست اول و دوم مربوط به جامعة آماري 

مورد مطالعه قرار گرفت. نتيجة حاصل از اين بررسـى، پيشـنهاد الگويي اسـت مبتنى بر گزاره هايى با 

هـدف داشـتن ارتباط معنوى با خداونـد و با در نظر گرفتن اصل تعالى و كمـال متربى و همگانى بودن 

امكان تجربه. الزمة چنين رويكردى، داشـتن مربيانى با اوصاف معنوى و ملتزم به روش مباحثه از يك 

سو، و مشاركت متربى در فرايند تعليم وتربيت از سوي ديگر مى باشد. 
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بررسي ماهيت تجربه ديني
 از ديدگاه آلستون 

و كاربرد آن در تعليم و تربيت1



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـیفصلنامه نوآوری های آمـوزشـیآمـوزشـیفصلنامه نوآوری های آمـوزشـیفصلنامه نوآوری های فصلنامه نوآوری های آمـوزشـیآمـوزشـی

ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

ية
شر

ن

بررسي ماهيت تجربه ديني از ديدگاه آلستون و كاربرد آن در تعليم و تربيت

ë شمارة٤٨ 
ë سال دوازدهم 
ë زمستان١٣٩٢

8

مقدمه
در دو سه دهة اخير موضوع تجربة دينی برای متفکران دينی و نيز برای کسانی که به رشد مطالعة دين 
به عنوان رشته ای آکادميک، کمک کرده اند، موضوعی محوری بوده است. تجربة دينی صرفًا مجموعه ای 
از بيانات اعتقادی و يا مجموعه ای از آداب و مناسک دينی نيست بلکه تجربياتی است که از تجربه های 
متعارف بشری کامًال متمايز بوده و در آن انسان به گونه ای با جهان ماورای طبيعت ارتباط برقرار می کند 
(نصيری، ۱۳۸۶). داشتن تجربة دينی، يعنی بودن در يک حالت خودآگاه؛ که اين بودن، با توجه به مسئله 
نجات و رستگاری در يک دين يا مجموعة مفاهيم دينی، امری محوری و اساسی است (ياندل۲،  ۱۹۹۷).

بدين ترتيب دين در اين مفهوم جديد، معنايی بســيار گســترده می يابد و از ابتدايی ترين جلوه های آن تا 
پيشــرفته ترين اشکال ســنت های مذهبی در طول تاريخ بشر را شامل می شود. از اين منظر، برخورداری 
از تجربــة دينی فقط به معتقدان به اديان ابراهيمی اختصاص نــدارد، بلکه هر نوع باور به امور ماورائی 
را در بر می گيرد. در اين رويکرد هرگونه احســاس، مشــاهده و دريافت شــخصی (ارتباط شــهودی) که 
آدمــی را بــه گونه ای با جهان ماورای طبيعت و نيروهای غيبی حاکم بر انســان و ديگر موجودات عالم 
ماده مرتبط ســازد، تجربة دينی ناميده می شــود که اين خود معنای خاصی دارد، بدين معنا كه رويدادی 
است که به نظر می رسد خداوند خويش را به گونه ای بر انسان آشکار يا متجلی ساخته است و شخص 
تجّلی خداوند را در يک فعل، و يا در موجودی که به نحوی با خداوند مرتبط اســت احســاس می کند 
(شــريفی نيا، ۱۳۸۳). ويليام آلســتون۳(۱۹۲۱) يکی از معرفت شناســان معاصر در حوزة دين است که به 
ســبب پژوهش های جامع، نظريه های بديع و آثار خويش در حوزه های فلسفه و دين، سال هاست مورد 
توجه اهل فلسفه و الهيات قرار دارد. (به نقل از عباسی، ۱۳۸۸). نظريه معرفت، ادراک و معرفت شناسی 
تجربة دينی، از عمده موضوعاتی اســت که آلســتون را مورد مطالعه قرار داده و آثاری را در اين زمينه 
به رشــتة تحرير درآورده است. او برای «تجربة دينی»، ساختاری مشابه با ساختار «تجربة حسی» قائل 
است و آن را آگاهی مستقيم به خدا می داند. هدف اصلی او دفاع از اين ديدگاه است که آگاهی مستقيم 
به خدا (شــهود) می تواند اعتقاد به برخی از اوصاف و افعال درک شدنی خداوند را توجيه نمايد. تبيين 
امر قدســی و کنکاش در يافتن درون مايه های دين با نگاهی علمی، مستلزم تحقيقی پردامنه است که در 
پديدارشناسی دين و تحليل رويدادهای نفسانی و تجربه های دينی تحقق می يابد. پرداختن به بعد تجربی 
دين، عالوه بر ابعاد اجتماعی، اسطوره ای، اخالقی، عبادی و اعتقادی اثرات و پيامدهای خاص خود را 
بر نظام تعليم وتربيت آن جامعه خواهد داشــت. از اين ها مهم تر اين كه همة انسان ها، در سنت های دينی 
مختلف خود، به نوعی دارای تجارب دينی مخصوص به خود هستند و سعی می کنند آن ها را به ديگران 

منتقل کنند.
امروزه بسياری از محققان و صاحب نظران حوزة علوم تربيتی در غرب، رويکردهای غالب حاکم بر 
فرآيند آموزش وپرورش را از جهات مختلف مورد انتقاد قرار می دهند و بر اين نکته تأکيد می ورزند که 
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آموزش وپــرورش بايد کليت فرد را مورد توجه قرار دهد، به عبارت ديگر بايد تمام ابعاد وجودی فرد را 
پرورش دهد. اين در حالی است که آموزش رايج در اکثر کشورهای پيشرفته و در حال توسعه تنها حيطة 
شناختی فرد را مورد نظر قرار داده است، مضافًا اين كه پرورش اين حيطه نيز عمدتًا بر مبنای برنامة درسی 
«کتاب محور» و «فعاليت مدرســه ای» انجام می شود و ساير حيطه های وجودی دانش آموز از قبيل ُبعد 
اخالقی، معنوی (تربيت دينی) و فرهنگی او فراموش شده است. «برنامة درسی مدارس صرفًا به تدريس 
کتاب های آموزشــی معين و ســپس آماده کردن دانش آموزان برای موفقيت و باالخره در صورت کسب 
موفقيت، ارائة مدارک به آنان محدود خواهد بود» (شمشيری و نقيب زاده، ۱۳۸۴). کامًال واضح است که 
نقد فوق تنها به آموزش و پرورش غرب اختصاص ندارد، بلکه بيش از آن متوجه نظام آموزش وپرورش 
ايران اســت. در حقيقت اين شــرايط داللت بر آن دارد که امروزه در آموزش وپرورش  دنيا تنها به بخش 
آمــوزش قناعت کرده و مقولة تربيت را، که اساســًا آرمان اصلی تاريخ آموزش وپرورش بوده اســت به 
فراموشی سپرده اند. در پرداختن به مقولة تربيت که تجربة دينی نيز جزئی از آن (تربيت دينی) محسوب 
می شود جنبة عاطفی، به لحاظ تعليم وتربيت، از نظر اهميت و جايگاه، هم عرِض حيطة عقالنی و چه بسا 
باالتر از آن قرار می گيرد و اين بدين معناســت كه در نظام آموزش وپرورش معلمان بايد بيشــتر به ايجاد 
زمينه های تجارب معنوی (دينی) متربيان در حيطة تربيت دينی و اخالقی، عالوه بر تجارب فردی آنان، 

توجه داشته باشند.
نکته ای که معموًال کمتر از همه مورد توجه قرار می گيرد، حفظ تناســب بين حوزه هاي آموزشــي و 
تربيتي و از همه مهم تر، چگونگي بهره گيري ازامکانات و زمينه هاي معنوي در نظام آموزشــي اســت که 
عبارت از ايجاد تحوالت اساسي در تعريف اهداف، محتوي و روش هاي تربيتي مي باشد. تحقق اين امر، 
پويايی نظام تربيتی را مي طلبد تا اصول، روش ها و کارکردهای خود را از حالت ايستا خارج  كند و بتواند 
خواسته هايش را متناسب با دگرگونی های محيطی شاداب و زنده نگه دارد، در غير اين صورت محکوم 
به مرگ خواهد بود (باقری، ۱۳۸۴). ادعای اصلی و مشــترک تجربه گرايان دينی اين اســت که حقيقت و 
گوهر دين در واقع همين تجارب ديني است و اعتقادات واعمال دينی را بايد در گرو اين تجارب دانست 
(قائمی نيا،۱۳۸۰). حال ســؤال اينجاست که آيا امکان کاربرد مفاهيم و موضوعات معرفت شناختي اين 
ديدگاه در تعليم وتربيت وجود دارد يا نه؟ و نيز اين كه اين تجارب چگونه آموزش داده شــود و پس از 

آموزش چه پيامدهايی متوجه خانواده، مدرسه، جامعه و... می گردد؟ 
ويليام آلستون در باب توجيه باورهای دينی به وسيلة تجربة دينی بر مبنای نظرية مشابهت ميان تجربة 
دينی و تجربة حســی، بيشــترين دفاع را بر جنبة احساســی بودن تجربة دينی مبذول داشته است. او در 
چارچوب رهيافتی فعاليت مي كند که می توان آن را به «مبناگرايی معقول» در حوزة معرفت شناسی تعبير 
کرد؛ لذا از  نظر آلستون ساختار معرفت دارای پايه هايی است که بقية پيکره را نگه می دارد، اما خود پايه ها 
به هيچ تکيه گاهی نياز ندارند (آلستون، ۱۳۸۰).وی در کتاب «ادراک خداوند» (۱۹۹۱) به تفصيل استدالل 
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می کند که، به لحاظ عملی، عاقالنه اســت به مشــی های باور بنيادی بپردازيم که از نظر اجتماعی نهادينه 
شده اند و آشکارا غيرموثق نيستند يا به عبارتی ديگر برای پذيرش عقالنی، صالحيت و شايستگی دارند. 
حال با شناخت ماهيت تجربة دينی، تربيت چگونه تعريف و بر چه مؤلفه هايی استوار می گردد؛ مربی و 
شــاگرد با چه ابزار و چه نوع چالشــی در قرن حاضر مواجه می شوند؟ و نتيجة کاربرد تجربة ديني براي 

فرد چه مي باشد؟ 
آنچه از مفهوم تجربة ديني به صورت بازده و ثمره اي مفيد مطرح مي گردد مبتني بر شــهود و ادراک 
مستقيم خداوند و هر آنچه که متعالي است، مدنظر قرار  مي گيرد. آلستون که يک فيلسوف تحليلی است در 
هيچ کجا از بحث خود دربارة ادراک خداوند از لفظ  intuition (به معناي شهود و درك مستقيم) استفاده 
نمی کند. آنچه موردنظر آلســتون اســت و آن را منبعی برای معرفت بشر و عاملی برای توجيه باورهای 
دينی می داند، تجربة مستقيم و غيرحسی خداوند است و از آنجا که اين نحوه از معرفت متضمن حضور، 
عرضه شدن و ظهور شیء برای فاعل شناساست، آلستون نام تجربه بر آن می نهد (آلستون، ۱۹۹۳). حال با 
توجه به اينکه ثمرة تجارب دينی، ادراک واقعی خداوند به وسيلة شهود و هرگونه بينش معرفتی است اين 

سؤال پيش مي آيد كه شاکله و محتوای تعليم و تربيت مبتنی بر تربيت دينی چگونه خواهد بود؟
در اين تحقيق هدف اساسی ما بررسی مبانی معرفت شناختی تجربة دينی و داللت های تربيتی ناشی 
از کاربرد آن در تعليم و تربيت با تکيه بر آرای ويليام آلستون است و بدين منظور دو سؤال مطرح  می كنيم: 
۱. مبانی معرفت شناختی تجربة دينی از نظر ويليام آلستون چيست؟ و ۲. داللت ها و پيامدهای تربيتی اين 

تجربه در زمينة اهداف و اصول چيست؟
درخصوص تعريف تجربة دينی تاکنون يک تعريف مشــخص و مورد پذيرش همگان ارائه نشــده 
اســت ولی از تعاريف مختلف انديشمندان در اين حوزه، می توان چنين بيان کرد که «هرگونه احساس، 
مشاهده و دريافت شخصی (ارتباط شهودی) که آدمی را به گونه ای با جهان ماورای طبيعت و نيروهای 
غيبی حاکم بر انسان و ديگر موجودات عالم ماده مرتبط سازد، تجربة دينی ناميده می شود.» تبلور مفاهيم 
و موضوعات مطرح شده در تجربة دينی مرهون تالش های اولية فردريک شالير ماخر آلماني۴ (۱۸۳۴ ـ 
۱۷۶۸) است. وی در راستای ظهور مکتب رمانتيک به دفاع از آموزه های دينی با در دست داشتن مباحث 
ذوقی و احساسی پرداخت. او مدعی است که اساسًا دين بر استدالل عقلی و برهان فلسفی مبتنی نيست 

بلکه احساسی است که در اعماق قلب متدينان جاي دارد. 
پترسون، هاسکر، رايشنباخ و بازينجر(۱۹۹۱) از بعد نظری سه نظرية اساسی را در خصوص ماهيت 

تجربة دينی مطرح نموده اند. 
الف: نظرية احساس: برخی از متفکران بر اين باورند که تجربة دينی از سنخ احساس است. به عبارت 
ديگر اين تجربه حاوی بار معرفتی و شــناختاری نيست، بلکه نوعی ارزش عاطفی، شهودی و 
احساســی دارد. شالير ماخر در نوشته های پرنفوذش در قرن نوزدهم ادعا کرد که تجربة دينی، 
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تجربه ای عقلی نيست، بلکه احساس اتکای مطلق و يکپارچه به مبدأ يا قدرتی متمايز از جهان 
است (شاليرماخر، ۱۹۲۸). وی تجربه را نوعي شهود دانست که اعتبار خود را از بيرون دريافت 
نمی کند؛ بدين معنا که مستقل از مفاهيم و تصورات ذهنی است. لذا در اين ديدگاه، تجربة دينی 
فرامفهومی است كه در قالب وصف و بيان نمی گنجد. بر اين اساس می توان شالير ماخر را يکی 

از فالسفه ای دانست که به «توصيف ناپذيری تجارب دينی» معتقداست.
ــی: ديدگاه دوم اين اســت که تجربة دينی نوعی ادراک حسی است. در ميان  ب:  نظرية ادراک حس
نظريات مطرح شــده در باب سرشت تجربة دينی، ديدگاه آلستون (۱۹۲۱) از اهميت فلسفی و 
معرفت شــناختی خاصی برخوردار است. وي در نظرية خويش هم به پرسش از ماهيت تجربة 
دينی می پردازد و هم به حيثيت معرفت شــناختِی آن. در اين ديدگاه ادراکات حســی بر سه پايه 
اســتوار است.الف: ُمدِرک (حّساس) يا شــخصی که احساس می کند ب: ُمدَرک (محسوس) يا 
شــخص يا شــيئي که احساس می شــود. ج: پديدار يا جلوه و ظاهر محسوس. «برای مثال: در 
ادراکات حســی معمولی، مثًال وقتی گربه ای را می بينيم، ســه جزء فوق چنين توصيف می شود. 
شخصی که گربه را می بيند (ُمدِرک) گربه ای که مشاهده می شود (شیء ُمدَرک) و جلوه و ظاهر 
آن گربه (پديدار) آلســتون بر همين قياس معتقد است در تجربة دينی هم سه جزء وجود دارد. 
شــخصی که تجربة دينی را از ســرمی گذارند، خداوند که به تجربه درمی آيد و ظهور و تجلی 
خداوند بر آن شــخص تجربه گر» (به نقل از پترســون، هاسکر، رايشنباخ و بازينجر،۱۳۸۳ص. 
۴۴). امکان دارد از نظر کســانی عجيب به نظر برســد که تجربة دينی نوعی ادراک حســی تلقی 
شــود، لذا تفاوت های مهمی ميان «تجربة حســی يا ادراکی متعاَرف» و «تجربة دينی» وجود 
دارد. ادراک حسی تجربه ای همگانی است اما تجربة دينی از عموميت کمتری برخوردار است 
و حتی ممکن است تجربه ای نادر باشد. ادراک حّسی، دربارة جهان اطالعات اساسی و تفصيلی 
به دســت می دهد، اما ظاهرًا تجربة دينی اطالعات اندکی دربارة خداوند به دست می دهد. تمام 
انسان ها قابليت ادراک حّسی را دارند، اما ظاهرًا بسياری از افراد قابليت تجربة دينی را ندارند. 
آلستون قبول دارد که در تجربة دينی اوصاف فوق حسی نيستند. او مدعی است وقتی ما شیء 
تجربه شــده ای را توصيف می کنيم، همواره توصيف خود را به اوصاف عينی آن شــیء ارجاع 
می دهيم نه به اوصاف پديداری آن و برای آنکه شــیء را توصيف کنيم، نمی گوييم که آن شیء 
در فالن لحظة خاص به فالن نحو جلوه می کند، بلکه شیء را به همان نحو که انتظار داريم در 

شرايط متعارف به نظر آيد بيان می نمائيم.
ج:   نظرية تبيين فوق طبيعی: مدافعان اين ديدگاه تجربه های دينی را از ســنخ تجربه های حســی 
نمی دانند. وقتی يک تجربه را حســی می خوانيم، هم دربارة آگاهی شــخص صاحب تجربه از 
يــک واقعه ســخن گفته ايم و هم دربارة علــت آن تجربه، اما اگر تجربه های دينــی را واقعًا از 
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نوع تجربه های حســی تلقی کنيم (سه جزء مشترک تجارب شــامل ُمدِرک، ُمدَرک و پديدار) و 
آزادمنشانه پيروان اديان مختلف را هم صاحبان تجربة دينی بپذيريم، در اين صورت با مشکالت 
زيادی مواجه خواهيم شد؛ يعنی نمی توانيم بپذيريم که کسی واجد تجربة دينی باشد، اما وجود 
خداوند يا حقيقت غايی را قبول نداشــته باشــد. پراودفوت۵ (۱۳۸۰) برای پرهيز از نتيجة فوق 
معتقد است که توصيف ما از تجربة دينی بايد چندان جامع باشد که اوًال بتوانيم ديگران را هم 
صاحب تجربه های دينی بدانيم و ثانيًا ملزم نباشيم متعلقات فوق طبيعی اين تجربه ها را تصديق 
کنيم. در اين ديدگاه دينی دانستن يک تجربه بدان معناست که شخص تجربه گر معتقد است تبيين 
آن تجربه بر مبنای امور طبيعی نارسا و ناکافی است و آن تجربه را فقط بر مبنای آموزه های دينی 

می توان تبيين کرد (۱۳۷۷).
مايلز (۱۳۸۰)، در پژوهشــی تحت عنوان «تجربة دينی» به واژة دين در ســه معنا اشــاره می نمايد. 
معناي اول اين كه ممکن است يک فرد متدين به عنوان شخصی که معتقد به خدا يا يک نيروی فراانسانی 
اســت تصور شــود. معناي دوم اين كه ممکن است او را شخصی بدانيم که اعمال شخصی، به خصوص 
اعمال عبادی، انجام می دهد. و معناي سوم اين كه او شخصی تصور شود که به نظرات «کيهاني» معينی، 
يعنی به نظرياتی دربارة طبيعت و تقدير انسان، معتقد است. به اعتقاد مايلز اعتقاد به خدا، جوابی به اين 
پرسش های کيهانی است و انجام شعائر مناسب ممکن است يک نتيجة مهم باشد، لذا چنين نتيجه گيری 
می كند که تجربه های دينی نوع خاصی از رويدادهای نفسانی هستند و افراد سعی می کنند در حيات دينی 

خود تجربه های متنوع را تجربه نمايند. 
اسمارت (۱۳۸۳)، در تحقيقی تحت عنوان «تجربة دينی بشر» به بررسی از ابعاد عرفانی، اعتقادی و 
تاريخی تجربة دينی در دين يهود تا تحوالت اجتماعی قرن نوزدهم پرداخته است. نتيجة بررسی او در 
اين تحقيق به اين نکته اشاره دارد که تبيين تجربه بدون تفسيرآن محال است. وی معتقد است که تجربة 
دينی با توجه به نظام های عقيدتی رايج بين اديان تفسير می شود و قالب های اسطوره ای و نمادين نيز در 

تفسير تجارب مؤثر می باشد.
قائمی نيا (۱۳۸۱)، در تحقيقی تحت عنوان «تجربة دينی در جهان جديد» به دو روش در بررســی 
ماهيت تجربة دينی اشاره می نمايد. الف: روش معرفت شناختی ب: روش پديدارشناختی که هر دو با آغاز 
عصر مدرنيته ظهور كرد و از بستر جريان پست مدرنيسم متحمل دگرگونی هايی شد. وي در تعريف تجربة 
دينی بيان می دارد که در هر يک از اديان اين تجربه به نوعی به چشــم می خورد. قائمي نيا ســير تاريخی 
پيدايش اين موضوع را با پيدايش پســت مدرنيته مربوط می داند و به اين نتيجه می رســد که تجربه اي 
مستقل از باورها و مفاهيم وجود ندارد و هر تجربه ای بر باورها و مفاهيم مبتنی است. بدين سبب تجارب، 
چشم اندازهايی از واقعيت هستند. پيامد مستقيم ادعای مزبور اين است که گوهر دين نمی تواند از باورها 

و اعمال دين مستقل باشد.
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روش پژوهش
اين تحقيق از ُبعد هدف جزء تحقيقات کاربردی محسوب می شودکه با مطالعة زمينه های شناختی و 
معلوماتی که از طريق تحقيقات بنيادی فراهم شده جهت رفع مسائل مربوط به آموزرش وپرورش و بهبود 
فرايند تعليم و تربيت مورد اســتفاده قرار می گيرد. از ُبعد ماهيت، نظریـ  فلســفی است و از نظر روش، 
توصيفیـ  تحليلی محسوب می شود (باقری، سجاديه و توسلی، ۱۳۸۹). مراحل انجام اين تحقيق به شرح 

زير است:
۱. تلخيــص داده هــا۶: در اين مرحله داده ها انتخاب، متمرکــز و به صورت خالصه تر تنظيم و تبديل 
می گردد. بنابراين مرحلة تلخيص داده های کيفی قسمتی از فرآيند تحليل داده هاست که منظور از آن 
صرفًا تبديل داده های کيفی به کّمی نيست، بلکه در اين مرحله اضافات موجود در داده ها پااليش 
می شــود. بنابراين در اين مرحلة فيش برداری و جمع آوری اطالعات در مورد کتاب ها، اوًال آثار و 
نوشته های شخصی آلستون است که به وسيلة اين فيلسوف معاصر نگاشته شده و در زمان حيات او 
انتشار يافته است (منابع دست اول) و ثانيًا منابعی است که نويسندگان و محققان و صاحب نظران 
ديگر دربارة موضوع اصلی تحقيق به صورت غيرمستقيم (تجربة دينی) به رشتة تحرير درآورده اند 

و کتاب ها، آثار و مقاله ها مي شود (منابع دست دوم).
۲. تحليل و بررسی۷: در اين مرحله اطالعات به دست آمده طبقه بندی می شود؛ يعنی جزئيات برای 
دســتيابی به حالت کّلی برشــمرده می شود و سپس روابط ميان موضوعات بررسی می گردد. که در 
رابطه با موضوع مورد نظر مبانی فلســفی و داللت های تربيتی اين ديدگاه دسته بندی و طبقه بندی 

گرديد.
۳. نتيجه گيری۸: در اين مرحله براســاس زنجيره ای از شــواهد و ايجــاد روابط منطقی ميان مطالب، 
نتيجه گيری قابل پذيرش اســتخراج و ارائه می گردد. در اين رابطه براســاس اصول حاکم بر اين 
مکتب داللت های تربيتی آنها و نتايج قابل دفاعی در رابطه با سؤاالت و اهداف پژوهش استخراج 

گرديد.

يافته ها
 سؤال 1. مبانى معرفت شناختى ديدگاه آلستون در خصوص تجربة دينى چيست؟

در پاسخ به اين سؤال الزم است مقولة معرفت و توجيه، و توجيه معرفتی از ديدگاه آلستون را به طور 
جداگانه مورد بررسی قرار دهيم.

معرفت و توجيه: معرفت شناسی شاخه ای از فلسفه و دانشی است دربارة ماهيت معرفت و سنجش 
ميزان مطابقت افکار و انديشه های بشر با واقعيت. بسياری از انديشمندان معتقدند که بحث معرفت شناسی 
و ســؤاالت پيرامون آن در يونان باســتان بسيار جدی بوده اســت. نهضت های فکری و فلسفی شکاک، 
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چه پيش از افالطون و چه پس از او، با وســواس اين پرســش ها را دنبال کرده اند که: معرفت چيســت؟ 
چگونه به آن دست می يابيم؟ منابع معرفت کدامند؟ و... فيلسوفاني مانند افالطون به تالش در توجيه اين 
ادعا پرداختند که معرفت امری ممکن اســت و ســهم حّس و عقل در اکتساب آن قابل ارزيابی است. به 
دنبال آن معرفت شناســان تجربة دينی به کنکاش دربارة پاســخ به اين سؤال هستند که آيا توجيهی برای 
عقالنيت باورهای دينی وجود دارد يا نه، و آيا تجربة دينی، باور دينی را موّجه و معقول می سازد يا نه، و 

آيا تجربة دينی دليلی بر باورهای دينی هست يا نه؟ 
محور اصلی معرفت شناســان تجربة دينی، در واقع پاســخ به اين قبيل سؤاالت است. از آنجائی که 
تعريف کالســيک معرفت از زمان افالطون تا عصر حاضر، معرفِت گزاره ای۹ اســت. مطابق آن، معرفت 
عبارت است از «باوِر صادِق موّجه» عليرغم مناقشاتی که بر سر تعريف اين اجزای سه گانة معرفت پديد 
آمده، از ميان ســه شــرط مذکور، مفهوم توجيه يا، در نگاهی دقيق تر، توجيِه معرفتی بيشترين توجه را به 
خود معطوف داشته است.به اين معنا که شخص اگر واجد معرفت گزاره ای دربارة امری باشد، اوًال بايد 
به گزارة p باور داشــته باشــد، ثانيًا گزارة p  بايد صادق باشد و ثانيًا شخص بايد توجيهی برای باور خود 
داشته باشد. لذا هر کدام از اين سه شرط برای حصول معرفت الزم و کافی است. تالش معرفت شناسان 
برای توضيح و ارائة مدلی برای ماهيت توجيه، حوزة گسترده ای از مباحث مختلف را ايجاد کرده است 
که تحت عنوان «توجيه معرفتی»، شناخته شده است. «هدف از بحث توجيه معرفتی روشن کردن ماهيت 

توجيه است» (گريلينگ، استرجن و مارتين، ۱۳۸۰ص. ۲۵).
در اينجا الزم است به مؤلفه های سازندة معرفت، که شامل شروط الزم و کافی آن می باشد، توجه کنيم: 
معرفت عبارت بود از باوِر صادِق موّجه. اگر شرط باور را ناظر به فاعل شناسا و شرط صدق را ناظر به 
گزارة «خبر از واقع» تلقی کنيم، در اين صورت رابطه و نسبت ميان اين دو مؤلفه، خود مؤلفة سومی را 
می طلبد که توجيه نام دارد. توجيه همچون حلقه واسطه ای، باور صدق مفروض را به هم متصل می کند و 
اين سه حلقه در کنار هم زنجيرة معرفت را تشکيل می دهند يا به عبارتی توجيه شکاف موجود ميان باور 

و صدق مفروض را پرمی کنند (عباسی، ۱۳۸۳).
ــتون: مؤلفة توجيه يکی از شــرط های الزم در تعريف معرفت است و  توجيه معرفتی۱۰ از نظر آلس
در نگاه کلی بيان می کند که چگونه شخص s به گزارة p باور دارد. به عبارت ديگر، شرط توجيه، همان 
در دســت داشتن شــواهد و دليل های قانع کننده بر صدق گزاره هايی مانند p و به تعبير دقيق تر به منظور 
باور کردن گزارة صادق p است. معرفت شناسان برای هر چه دقيق تر کردن مقصودشان از مؤلفة توجيه، 
اصطالح «توجيه معرفتی» را به کار می برند. بحث مفهوم توجيه معرفتی، ساختار و شرايط تشکيل آن، از 
بحث های مهم در معرفت شناسی است. از آنجا که اين مبحث از مبانی مهم نظرية آلستون دربارة ادراک 
مستقيم خداوند است به بحث هايی که تحت اين عنوان مطرح است می پردازيم و به فراخوار موضوع، 

موضع آلستون را نيز در اين باره بيان می کنيم.
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توجيه بی واسطه و باواسطه: پيش از بيان تلقی آلستون از توجيه معرفتی، الزم است به تمايز مهمی 
اشاره کنيم که وی ميان توجيه باواسطه و توجيه بی واسطه قايل می شود.از نظر آلستون هنگامی يک تجربه 
به صورت با واســطه، يک باور را موّجه می کند که تجربة مزبور اوًال و بالّذات باورهای ديگری را موّجه 
 کند و آن باورها به نوبة خود باور مورد بحث را موّجه کنند. در اين حالت، موّجه شدن يک باور به واسطة 

داليل يا از طريق روابط استنتاجی است (آلستون، ۱۹۸۲).
حال، با توجه به روش فوق، آيا تجربة دينی می تواند توجيه بی واسطه ای برای باور دينی فراهم کند يا 
نه؟ در اين خصوص تجربه ای که قرار است باور دينی را موّجه کند، علی االصول، تجربه ای است که منشأ 
باور دينی می باشد و شخص (فاعل) آن را متضمن آگاهی بی واسطه از متعّلق تجربه می داند. آلستون برای 
مشخص کردن حوزة بحث خود در باورهای دينی، باورهايی را که قرار است توسط تجربة دينی موّجه 
شــوند باورهای تجلی بنياد۱۱ نام نهاده و آن را چنين تعريف می كند: «باورهايی که طبق آموزه های اديان 
توحيدی ناظر بر آن دســته از افعال خداوند هســتند که معطوف به فاعل تجربه است مانند سخن گفتن، 
نيرو بخشيدن، مورد حمايت قرار گرفتن و رهانيدن از جهل و تاريکی و... در واقع باورهای تجلی بنياد، 
نوع خاصی از باورهای ادراکی اند. (همان منبع) به تعبيردقيق تر باورهايی هستند مبتنی بر ادراک عرفانی و 
متضمن اين امر که خداوند واجد اوصاف قابل ادراکی است يا افعال ادراکی از ناحية او صادر می شود. 
براســاس تلقی آلستون از توجيه معرفتی، موضوع اصلی توجيه، رويه های تکوين باور است و يک باور 

خاص زمانی موّجه است که از رهگذر يک رويه موّجه به دست آمده باشد.
ــنجش گرايانه: به طور کلی در ميان معرفت شناســان دو تلقی عمده از توجيه  ــتوری و س توجيه دس

معرفتی وجود دارد: تلقی دستوری يا هنجاری۱۲ وتلقی سنجش گرايانه۱۳
ــتوری يا هنجاری: چنان که از نامش پيداســت، اين توجيه، با دســتورها و  الف : تلقی يا توجيه دس
توصيه هايی ارتباط دارد که وظايف عقالنی ما را مشــخص می سازند. اين ها وظايفی است که 
شــخص به عنوان فاعل شناســا يا به عنوان جســت وجوگر صادق برعهده دارد. به عبارتی ديگر 
«توجيه دســتوری، ناشــی از عدم تخّطی شــخص از وظايف عقالنی اوست» (همان ). به اين 
ترتيب موّجه بودن در تلقی دستوری وضعيتی سلبی است. به اين معنا رفتار فردی هنگامی موّجه 

شمرده می شود که از اين دستورات تخلف نکند.
ــی: اين تلّقي، ارتباطی به موضع گيری شــخص در قبال  ــنجش گرايانه از توجيه معرفت ب : تلقی س
وظايف عقالنی او ندارد، بلکه به قوت موضع معرفتی او در باور به گزارة مفروض مربوط است. 
به اين ترتيب تلقی اينکه يک روّية معرفتی به معنای سنجش گرايانه موّجه است به اين معناست 
که بگوئيم باورهايی که مطابق آن رويه بدســت می آيند و اوضاع و احوالی که در آن انســان ها 
عمومًا يافت می شوند، عمومًا صادق اند. در خصوص توجيه به طور عام و توجيه دستوری به طور 
خاص، اين ســؤال مطرح می گردد که توانايی توجيه دستوری تا چه حد است؟ و يا به عبارتی 
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آيا توجيه دســتوری برای يک باور خاص کافی اســت و هيچ امر ديگری در تعيين سرنوشــت 
معرفتی آن باور اهميت ندارد؟

به اعتقاد آلستون، با توجه به ادراک حسی پاسخ به سؤال فوق، منفی خواهد داد. ممکن است من به 
اتکای اين واقعيت که هم اکنون دارای نوع خاصی از تجربة حسی هستم در باور به اينکه درختی پيش 
روی من اســت، موّجه باشــم، اما اين موضوع فقط در «شرايط مطلوب» صادق است. اگر من با آرايش 
پيچيده ای از آينه ها مواجه شــوم، ممکن است در اين باور که درخت بلوطی پيش روی من است موّجه 
نباشــم؛ حتی اگر به صورت عام برای همگان چنين به نظر برســد که درخت بلوطی در برابر من است. به 
اين ترتيب توجيهی که از طريق تجربة شــخصی به دســت می آيد، توجيهی الغاپذير اســت و اين امکان 
وجود دارد که با درآمدن مالحظات معارض قوی تر، اين توجيه تضعيف و باطل گردد. آلستون به همين 
دليل باورهای راجع به محيط مادی را که از طريق تجربة حســی به دســت آمده اند، توجيهی الغاپذير يا، 
به تعبير خود او، توجيه در بادی نظر۱۴ می داند. در نتيجه فاعل تجربه به اتکای داشتن تجربه در موضعی 
قــرار دارد که بــه نحوی مقتضی در باور خويش موّجه خواهد بود، مگر اينکه داليل کافی محکمی عليه 
آن باور وجود داشته باشد يا در بوتة آزمايش محقق ديگر يا فاعل شناسای ديگری تضعيف شود. اهميت 
مفهوم الغاپذيری، يا توجيه در بادی نظر، در مفهوم توجيه معرفتی هنگامی آشکار می شود که بخواهيم از 
باورهای دينی مبتنی بر تجربة دينی سخن بگوئيم. از نظر آلستون توجيه بی واسطة باورهای تجلی بنياد، 
توجيهی الغاپذير است؛ بدين معنا که باورهای راجع به صفات و افعال خداوند می توانند الغاگر باورهای 
تجلی بنياد باشند.در توضيح اين نکته يادآور می شويم که باورهای تجلی بنياد نبايد با باورهای دينی پيشين 

شخص در تعارض و ناسازگاری باشند.
گذشته از اين معيار فردی، معموًال در جوامع دينی که دارای سنت های دينی مختلف هستند، تجربه های 
دينی و باورهای حاصل از اين تجارب با تجربه های دينی شاخص يا باورهای دينی اجماعی محک زده 
می شود و اين نوعی شيوة آزمون جمعی اصالت يک تجربة دينی است. برای مثال، شخصی مدعی می شود 
که خداوند با من ســخن گفت و به من دستور داد که همة پديدارشناسان را به قتل برسانم. بی شک همة 
دينداران، سخن او را به حکم اين دليل که خداوند چنين فرمانی نمی دهد، ناديده می گيرند. لذا اين باور 
به دليل تعارض با مضمون تعاليم دينی که برای عقل منزلت رفيعی قايل شده اند، ملغی می گردد (آلستون، 
۱۳۷۹). همين حکم در مورد تجربه های حسی نيز صادق است. ممکن است به نظر کسی چنين برسد که 
آب ســر باال می رود، اما از آنجا که اين امر بنا به قوانين فيزيک و تجربه های عام ديگران ممکن نيســت، 
توجيه باور حاصل از چنين تجربه ای به شدت ملغی می شود. از همين روست که آلستون مدعی می شود 
که هم تجربة حســی و هم تجربة دينی حداکثر می توانند توجيهی الغاپذير، يا توجيه در بادی نظر، برای 

باورهای مربوطه فراهم کنند.
افزون بر اين او توجيه دستوری را دارای دو مرتبة ضعيف و قوی (حداقلی و حداکثری) می داند و 
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معتقد است هم در شيوه های معرفتی و هم در باورهای دينی، ما هر دو نوع توجيه دستوری قوی و توجيه 
دستوری ضعيف را داريم.

در توجيه و تلقی حداکثری (قوی) شــخص موظف اســت از درگير شدن يا وارد شدن در يک رويه 
خودداری کند مگر اينکه داليل کافی مبنی بر قابل اعتماد بودن آن رويه داشته باشد. يعنی در غياب داليل 
کافی برای اعتمادپذيری يک رويه، آن رويه موّجه نيســت؛ به تعبير دقيق تر،رويه ها ناموّجه اند مگر اينکه 
خالف آن (صحت) ثابت شــود. اما در تلقی و توجيه حداقلی (ضعيف) شــخص در وارد  شدن (درگير 
شدن) در يک رويه موّجه است مشروط براينکه داليل کافی مبنی بر اعتمادناپذيری آن رويه نداشته باشد، 
يعنی در غياب داليل کافی برای اعتمادناپذيری يک رويه، آن رويه موّجه است؛ به عبارت ديگر رويه ها 
موّجه اند مگر اينکه خالف آن (عدم صحت) ثابت شود. به نظر آلستون موضوع اصلی توجيه، روّيه های 
تکوين باور است و يک باور خاص زمانی موّجه است که از رهگذر يک روّيه موّجه به دست آمده باشد. 
روّيه موّجه، در تلقی دستوری، روّيه ای است که شخص در آن از وظايف معرفتی خويش تخطی نکرده 
باشد از جمله اينکه شخص به هر طريق ممکن، به قابل اعتماد بودن آن روّيه مطمئن شود. در قرائت يا 
تلقی حداقلی، روّيه های تکوين باور موّجه هستند مگر آنکه خالف آن ثابت شود. چنين توجيهی، توجيه 
در بادی نظر اســت و با بروز داليل معارض، از صحنه خارج می شــود. بر اين اساس و با در نظر گرفتن 
روّية معرفتی مسيحی به عنوان مصداقی از روّية تکوين باورهای دينی، ديديم که اين روّيه، همچون روية 
ادراکی، واجد توجيه دستوری حداقلی است و نتيجه آنکه، تجربة دينی می تواند باورهای دينی مربوطه 

(تجلی بنياد) را موّجه کند.

 سؤال 2. داللت ها و پيامدهاى تربيتى تجربة دينى چيست؟
شکی نيست که موضوع ياددهی ـ يادگيری در نهادهای آموزشی يکی از مهم ترين مسائلی است که 
باعث تشويق و ترغيب دست اندرکاران تربيتی جهت بهبود فرآيند تعليم و تربيت می گردد. لذا صاحبنظران 
شــاخه های مختلف علوم بشری و به خصوص فيلسوفان معرفت، توجه خاصی بدين امر داشته اند تا در 
خصوص مهم ترين موضوعات جامعه و فرهنگ های مختلف شامل دين، کارکردها، ميزان تأثيرگذاری بر 
تعليم و تربيت و نتايج حاصله از آن به بررسی پردازند. با توجه به اينکه کودکان و نوجوانان اميد فردای 
جامعه اند و به نوعی بايد پذيرای مسئوليت های اجتماعی باشند نسبت به نسل گذشته و ساير دوره ها از 

نظر عاطفی با مشکالت بيشتری مواجه اند (گلمن، ۱۳۸۳).
از آن جا که در آثار آلستون در مورد تربيت و اهداف و اصول آن اشارة مستقيمی وجود ندارد سعی 
شده است با تحليل استعاليی اين امکان فراهم شود؛ به اين صورت که با فرض وجود يک پديده شرط 
الزم آن پيدا شــود. وجه اصلی و الزم در کاربرد تجربة دينی در تعليم و تربيت، ناشــی از به کار بســتن 
اوصاف و مؤلفه های معنوی دين اســت. اما روّيه و ُبعد معنوی آن صرفًا آموختنی نيســت، اين بعد در 
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ارتباط با قلب آدمی و از راه تربيت و پرورش استعدادها حاصل می شود، هنگامي که مربی بتواند با کنترل 
مکانيسم های محيطی و فراهم نمودن يک سری امکانات تفريحی و بازی و... زمينة رشد معنوی و آگاهی 
درونی و خودکنترلی فرد را فراهم  آورد. آموخته های دينی گرچه در تحصيل و رشد باورها و گرايش های 
معنوی انسان تأثيرگذارند اما لزومًا همة باورهای انسان از طريق آموزش مفاهيم حاصل نمی شود. اگرچه 
در هرحال ثمراتی به همراه خواهد داشت. ثمرة تجربة دينی داشتن ايمانی است که به منزلة تعلق خاطر 
مطلق محسوب شده و فعلی است که برخاسته از تمام شخصيت آدمی در بطن معرفت قلبی و شهودی 
متربی رخ می دهد و تمامی اجزای شخصيت را در برمی گيرد. در اين تحقيق، امکان کاربرد ديدگاه آلستون 
در خصوص تجربة دينی را حداقل می توان در زمينة تدوين اهداف واصول و روش های تعليم وتربيت 

استفاده نمود.

اهداف تعليم وتربيت
تربيت همانند هر فعاليت ارادی ديگر انســان اهدافی را دنبال می کند.اين اهداف از مبانی فلســفی، 
يعنی هستی شناسی، معرفت شناسی و ارزش شناسی يک مکتب و همچنين از ساختارهای فرهنگی جامعه 
نشئت می گيرند. از ديدگاه آلستون در زمينة اصالحات دينی موجود در تجربة دينی و ارائة داليل روشن 
در بيان مفاهيم و دفاع از آموزه های دينی می توان اهداف تعليم و تربيت را استنباط نمود. در اين قسمت 

به اين موارد اشاره می شود:
۱. شناخت و ايمان به خدا: آلستون با توصيف گزارش های افراد مختلف در صدد تبيين ارتباط بين 
اجزای تجربه برمي آيد، به طوری که از نظر او تجربة دينی مانند تجربة حســی مشــمول سه وجه 
اصلی تجارب حسی است شامل، شخصی که تجربة دينی را از سرمی گذراند، خداوند که به تجربه 
درمی آيد و باالخره ظهور و تجلی ظاهری خداوند بر شخص تجربه گر. از نظر معرفت شناسی که 
معتقد اســت تجربة حسی اساس ادراک ما نسبت به جهان است، به همين قياس در تجربة دينی، 
بعضی از اعتقادات (پايه) مستقيمًا توسط تجربه مربوط موّجه می شوند و سپس برای توجيه ساير 
اعتقادات (فراتر از حد ادراک حســی) از انواع اســتدالل ها استفاده می شود. آلستون اين رشته از 
اعتقادات را به معنای تجلی و آشکار شدن مطرح می سازد. ارتباطی که فرد به وسيلة تجربه، حضور 
و تصــرف خداونــد را درمی يابد و در نهايت اعتقاد او به آن (خدا) موّجه می شــود؛ در مقابل نيز 
خداوند او را از عشق خويش آکنده می کند و به او نيرويی می بخشد يا به او پيامی ابالغ  مي كند و 
مانع از ترس او می شود و در فرجام باعث هدايت او می گردد. به عبارتی با ايجاد ارتباط معنا دار 
و درونی بين سه جزء تجربه، موجبات آرامش، احساس شعف و شور برای متربی فراهم می گردد. 
البته اين نتايج با حواس ظاهری و آموزش دانش و مفاهيم عملی درک نمی شود بلکه با شعور و 
آگاهی مشخص می گردد. ارتباط بين خدا و انسان در قالب تجربه می تواند يک مبادلة شخصی به 
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مفهوم واقعی باشد و نه نمادين؛ و اين بر اساس اصل شايستگی برای همگان به شرط رفع موانع 
ارتباطی (ســلوک عرفانی) قابل درک اســت. از آن جا که در رابطه با شناخت خدا پرسش هايی در 
ذهن متربی از ســنين پايين وجود دارد مهم ترين هدف  اســتنباط شده اين می شود که شناخت و 
معرفت به خدا در متربی ايجاد شود. بنابراين ايجاد چنين ارتباط معنوی عميقی می تواند به عنوان 
يک هدف تربيتی غايی مطرح گردد. بر اين اســاس در تجربة درونی، عنصر هيجان وعاطفه نقش 
خاصی پيدا می کند يعنی در تربيت دينی اين هدف اهميت می يابد بدين صورت که متربی بايد يک 
رشته هيجان هايی را که در ارتباط با خداوند است مانند رجا، خوف، توکل و دعا و... تجربه کند.  
ــد معنوی: از نظر آلســتون دين تنها امری نظری و تئوريک نيست بلکه وقتی  ۲. آگاهی درونی و رش
به طور عمقی به آن می نگريم آن را جزئی مهم از زندگی می بينيم که مشتمل بر کنش عاطفی و عملی 
است. در حقيقت از نظر آلستون هدف چنين سنتی، رشد روحی فرد و تبديل او به آنچه که مطلوب 
خداست می باشد و «... اينکه انسان بداند به خاطر همين ارتباط متقابل و تعامل با خدا آفريده شده 
اســت (آلستون، ۱۹۹۱). در تلقی آلستون از ادراک، عنصر «آگاهی درونی» امری مهم و حياتی به 
نظرمی رسد و در بطن مفهوم ادراک شهودی خدا جا می گيرد. وی معتقد است ديدن آگاهی شهودی 
به آن اســت و رابطة ميان شــخص و شيء در امر ادراک رابطه ای غيرقابل تحليل است. در نظرية 
مختار خود، آلســتون، ادراک را بيش از آنکه فرآيندی اســتداللی و حصولی بداند، آن را فرآيندی 
شــهودی می داند که مرتبط با شيئی ای است که بر آگاهی شخص ظاهر و جلوه گر می شود. (همان 
منبع، ص. ۸۰). تلقی آلســتون از عنصر آگاهی (شهود) به عنوان منبعی برای معرفت بشر و عاملی 
برای توجيه باورهای دينی است که مبتنی بر تجربة مستقيم و غيرحسی از خداوند است و از آن جا 
که اين نحوه از معرفت متضمن حضور، عرضه شدن و ظهور شيء برای فاعل شناساست می تواند 
منجر به رشد معنوی گردد در اين راستا مربی می بايست خود الگوی شايسته و کاملی از اوصاف 
معنوی باشــد اين نه در ســنت مسيحی بلکه در اديان توحيدی مانند اســالم، يهود و... به ارتباط 
درونی به خدا و آگاهی از او به نحو مستقيم يادآوری شده است. آنچه در اين مقوله (آگاهی و رشد 
معنوی) بيشتر مورد تأکيد آلستون قرار می گيرد اين است که در مبانی باورها و توجيه معرفتی آن، 
هيچ چيز بدون تأثير و ارادة خداوند صورت نخواهد گرفت. يعنی اگر صاحب تجربه بخواهد در 
همة امور تجربی، جلوه های خدا را ادراک نمايد می بايســت موانع ادراک خدا را بشناســد، و اين 
ميّســر نخواهد بود مگر اينکه مربی با کمک شــاگرد در صدد رفع آن موانع برآيد و با اتخاذ روش 

تربيتی مبتنی بر مؤلفه های هوش معنوی، سبک زندگی متفاوتی را ترسيم نمايد (ناسل۱۵، ۲۰۰۴).
هدفی که از ديدگاه آلستون در تربيت استنباط می شود ايجاد آگاهی از جنس شناخت عقالنی نيست 
بلکــه هدف اين اســت که با رفع موانع و به عبارتی زدودن آلودگی هــا و زنگارها قلب را آمادة دريافت 
حقايق به صورت شهودی بنمايد. در مجموع هدف تربيت از نظر آلستون تسهيل نمودن حرکت انسان به 
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ســوی معنويت است و تربيت بايد راه گرايش به جنبة ربانی را در انسان هموار کند. در اين ديدگاه مبنا 
اين نيست که مربی دست فرد را بگيرد و او رابه مقصد برساند بلکه هدف اين است که توانايی هايی در 

متربی تحقق يابد تا او خود راه زندگی را طی کند.

اصول تعليم وتربيت
اصول در تعليم وتربيت مجموعه اي از قواعد کلی  است که راهنمای عمل دست اندرکاران تربيت قرار 
مي گيرد و دارای دستورالعمل های جزيی تری است که همان روش ها هستند. در اين جا به مواردی از اين 

اصول براساس ديدگاه آلستون اشاره می شود: 
۱. اصل تعالی و کمال: اگر کسی بتواند ايمان داشته باشد که خداوند معيار تمام چيزهاست و خود 
را در قالب تجربيات و ادراکات مختلف به ظهور برســاند، در اين صورت موضع گيری وی کامًال 
مشــخص و هدفمند شــده است. با اين توضيح که، در سنت مسيحی تجربه دينی در قالب عيسی 
مســيح (ع) و در ســنت ابراهيمی و توحيدی اسالم، به صورت ظاهر شــدن درخت پر از نور در 
صحرای سينا بر حضرت موسی (ع) و يا سرد شدن آتش بر حضرت ابراهيم (ع) ظهور می يابد و 
اين در پرتو امور متعالی از حيث ماهيت بر افراد مستعد آشکار می گردد. از آنجا که يک مربی متعهد 
و متصف به اوصاف متعالی بدون هيچ محدوديتی در برابر متربيان مسئول است می بايست پيوند 
و رابطة دوستانه و عاشقانة مناسبی با آنان بر قرار کند. کسی که در کسوت مربی باشد و پيوندهای 

عميق و ايمانی با متربي نداشته باشد بايد بداند که رسالت او به ثمر نخواهد رسيد. 
از نظر آلســتون پذيرفتن اين اصل به منزلة قبول اين نکته اســت که در تجربيات دينی بشر، خداوند 
با اوصاف، افعال و به مدد اشياء و امکانات ديگر در صدد آن است که شيوة آشکار شدن خود را مشابه 
وضعيتی که ما در ادراک حسی و معمولی داريم آن را درک کنيم، و اگر نتوانستيم ظهور خداوند را درک 
کنيم، ناشی از آن است كه ما به آن واقف نيستيم و نتوانسته ايم موانعی را که در بيشتر اوقات مانع ادراک 
ما می شــود برطرف کنيم. بنابراين اصل، بايد در عمل موانع درک متعالی خدا برطرف شــود و زمينه های 

دست يابی به کمال در متربی فراهم گردد.
۲. اصل توجه به تجربة درونی متربيان: مفاد اين اصل را می توان به طور غيرمستقيم از ديدگاه آلستون 
در خصوص ادراک خدا اســتنتاج کرد. بر اين اســاس تجربة دينی که فرد تجربه گر (متربی) آن را 
تجربة مستقيم از خدا تلقی می کند دارای عنصر مهم و حياتِی «آگاهی» است. اين آگاهی شهودی 
ناشی از رابطة ميان شخص و شيء در امر ادراک است و می تواند نتيجة تالش های خالصانه متربی 
جهت حرکت به سوی روح مقدس باشد که در قالب گزارش هايی، ادراک واقعی خداوند را تبيين 
کند. اصل توجه به پرورش استعدادهای درونی دانش آموزان شامل ميل به کمال، نوع دوستی و...، 
خود گواهی است بر درونی بودن دانش و فعال بودن متربی در فرايند يادگيری و با اين روند، ديگر 
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محيط کالس درس مکانی فقط برای آموزش دانش ها و مهارت ها نيســت بلکه محيطی فراگير و 
هماهنگ را می طلبد که الزمة آن موقعيت و محيط مناسب، هدايت کردن مربی، اعتمادپذير بودن 
روّيه ها و ثبات اجتماعی و توفيق عملی آن روّيه را بيشتر مدنظر قرار دهند. از نظر آلستون، می توان 
اين نقش هدايت گونه را جهت بهره مندی از روّية عرفانی مسيحی [اسالم و يهود] در قالب اعمال 
افرادي دانســت که از سالمت و طهارت باطنی برخوردارند و زمينة ايجاد رابطة عاشقانه و ابدی 
بــا خداوند را ايجاد می نمايند. به عبارتی دقيق تــر، مربی با دور کردن متربی از لذات مادی، زمينة 
بهره مندی او از عشق و برکت ناشی از اتصال با روح مقدس را فراهم مي نمايد (آلستون، ۱۹۹۱).

تکيه بر آموزش های علمی و تجربی بدون در نظر گرفتن ُبعد معنوی آن که از طرف مربی بيان  می شود 
از جهاتی عملی نارواست. اصًال اين يک کار غيراخالقی است، زيرا مربي با اين کار خطاپذيری خود را 
ناديده مي گيرد لذا نقش فعال متربی نيز نفی می شود. به عبارتی برخالف  اين که آموزگاران بايد درجهت 
آگاه سازی درونی و ادراک شهودی متربيان تالش نمايند و هدايت کننده باشند، ناخودآگاه برای دانش آموز 
تصميــم می گيرند و تصميم خود را بر او تحميل می نمايند تا جايی که دانش آموز مجبور مي شــود آنچه 
را مربــی می گويد صــواب بداند. چنين کاری تعليم و تربيت را به ايجــاد کانون های قدرت (اقتدارگرا)  

بی اساس در مدارس تبديل می نمايد (پرکينسون، ۱۹۹۳).۱۶
۳. اصل نسبی بودن انواع تجارب دينی: کسی که به هر دليلی نمی تواند ايمان داشته باشد يا نتوانسته 
اســت ايمان بياورد و با ابديت کامًال بيگانه اســت نبايد اين ديدگاه، و در واقع نبايد اين مشــکل 
خود را به عنوان يک جهان بينی برتر بين ديگران ترويج کند. اين اصل برخاســته از آن اســت که 
آلســتون رويدادهای عرفانی سنت مسيحی را به عنوان تنها سنت رايج حق جويانه معرفی نمی كند 
و بيان می دارد که «ما در حال حاضر هيچ شيوة بی طرفی (مطلق) برای اثبات حقانيت انحصاری 
هيــچ يــک از اديان جهان نداريم و چون دين خودمان را از ُبعد نظری و عملی قانع کننده می يابيم 
برای ما کامًال خردمندانه است که به دستورات دينی خود پايبند باشيم و به دين ديگری رو نياوريم 
(آلستون، ۱۳۷۸). از نگاهی ديگر، گزارش های عرفا يا افراد معمولی در توجيه بادی نظر (شخصی) 
برای آن سنت مسيحی يا اسالمی موّجه به نظر می رسد که خود مبنايی برای نسبی بودن اين تجارب 
در آن سنت است و افراد ديگر مکّلف به استفاده از نتايج آن تجربيات نيستند بلکه از نظر معنا و 
مفهوم (فلســفه تحليلی) می تواند زبان مشــترک و پيام آن را مدنظر داشته باشند. آلستون در کتاب 
ادراک خداونــد، عــالوه بر تجربة دينی، وحی و عقل را هم به عنوان منبع اعتقاد دينی می پذيرد، و 
اين امري است كه  در دين اسالم و يهود نيز مورد توجه است. به عبارتی وی فقط سنت مسيحی 
را الگوی ادراکی تجربه دينی معرفی نمی كند و بنا به اصل همگانی بودن زمينة تجارب دينی تأکيد 
دارد که همة انسان هاي بالغ و معمولی جدای از فرهنگ هاي متفاوتشان، شاکلة مفهومی واحدی 
برای عينيت بخشيدن به تجربه های حسی شان به کار می برند (آلستون، ۱۹۸۶). بنابراين اصل، مربی 
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نبايد ســعی در ايجاد يک نوع خاص و مشــابه تجربة دينی در متربيان بنمايد بلکه اين امر بايد از 
سوی مربی نسبی تلقی شود.  

۴. اصل همگانی بودن زمينة تجارب دينی: اين اصل را می توان از مقايســه روّية معرفتی آلســتون 
استنتاج کرد. بدين گونه که روّية ادراکی همواره و در همه جا برای انسان های عاقل، بالغ و معمولی 
قابل استفاده است و اين بر همة انسان ها، جدای از فرهنگ های متفاوتشان، شاکلة مفهومی واحدي 
برای عينيت بخشيدن به تجربة حسی شان به کار می برند (آلستون، ۱۹۸۶). عالوه بر آن، اين اصل 
برگرفته از داشــتن تجربة حسی برای مشــارکت کنندگان در فرايند ياددهی ـ يادگيری به طور عام و 
ادارک خدا به صورت تجربة دينی (شهود) به طور خاص است. به طوری که از نظر آلستون تجربة 
دينی، نوعی تجربة حسی باورهای ناظر به جهان فيزيکی است. به عبارت ديگر، در صورت فراهم 
نمودن شرايط و کنترل متغيرها، هم چنان که عارفان، انديشمندان و افراد معمولی در قالب گزارش 
بــه بيــان تجارب دينی می پردازند، دانش آموز هم بايد بتواند، بــا هدايت مربی، با رويکرد معنوی 
بــه ادراک واقعــی از خداوند نائل گردد. اين نمونه گزارش هــا و روّيه های ناظر به تجلی خداوند 
مختص يک دين، مثًال دين مســيح، نيســت بلکه به نوعی در تمامی اديان يافت می شود. بنابراين 
اصل، مبانی باور به خدا مبنايی دوگانه در فرايند تعليم و تربيت خواهد داشت. نخست: مشارکت 
شخص (متربی) در يک جامعة ايمانی به عنوان يک عضو در آن. دوم: کل تجربة معنادار زندگی و 
جهان (حسی و دينی) که در چارچوب جهت گيری هايی که شخص آن را از جامعه اخذ کرده است 
تفسير و تبيين می گردد (کافمن، ۱۳۸۰). بنابراين تربيت از ديدگاه آلستون در عين اين که جنبة فردی 

ومعنوی دارد از لحاظ اجتماعی نيز مورد توجه قرار گرفته است.

روش تعليم وتربيت
روش در تعليم وتربيت، به عنوان دستورالعمل جزئی، بيانگر چگونگی تحقق يافتن تدابير تربيتی است 
که از طريق آن می توان اصول را تأمين نمود. براســاس آن چه که در مورد ديدگاه آلســتون دربارة تجربة 
دينی بيان شد می توان اين گونه استنباط كرد که مربی هرگز نمی تواند تجربة ادراک خداوند (شهود) را به 
دانش آموزان نشــان دهد، بلکه می تواند راه های نيل به آن هدف را تبيين نمايد تا زمينة هدايت آن ها را 
به دست گيرد. يکی از محاسن کار با روش ياددهی عبارت است از  پاداش درونی، گسترش روابط انسانی، 
فراهم سازی بازخورد توسط معلم، تقويت ارتباط و قدرت کالمی و درک آن توسط متربی. مطابق ديدگاه 
آلستون در خصوص لزوم سازگاری درونی، آگاه سازی شهودی باورها در بادی نظر (شخصی) و مطابق با 
پاداش درونی ناشی از روش مباحثه، زمينة مشارکت دانش آموز را به سبب انگيزش، اعتماد به نفس زياد 
جهت ايجاد زندگی سالم و معنوی فراهم می نمايد که اين ارتباط متقابل دانش آموز، معلم، روابط انسانی 
و تعامل بيشــتر آشکار می گردد. ذهن متربی قبل از شروع فرايند ياددهی ـ يادگيری فاقد اطالعات نيست 
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بلکه او براساس باورهای پايه و اساسی که نسبت به پديده ها دارد، تالش می کند تا به حل مسائل خود 
بپردازد و اگر اطالعات خارج از حيطة باورهای پايه باشد، به مدد آن باورها (پايه) آن را توجيه می کند. 
در اينجا نقش مربی، صرفًا انتقال مطالب نيست بلکه با روش مباحثه، گفت وگو و مشارکت به حل مسائل 
می پردازد. در حقيقت بيشترين نقش مربی، کنترل متغيرهای محيطی با انتخاب زمان و مکان مناسب برای 
درک تجليات خداوند (شهود) است. در روش مباحثه، دانش آموزان با پرداختن به مسائل بحث انگيز، از 
نگرش ها، احساسات، عقايد و رفتار خود آگاه می شوند و ضمن ايجاد انگيزش در فراگيران، برای ارضای 
نيازهای گفتاری، تعامل با ديگران و همکالســی های خود فرصتی را فراهم می نمايد. لذا اين روش در 

خصوص ديدگاه آلستون در تجربة دينی پيشنهاد می گردد. 
نظرية ظهور آلســتون، تبيين متفاوتی از جريان ياددهــی ـ يادگيری و بالتبع محتوا و نحوة تدريس را 
ارائه می نمايد. پيشينة چنين الگويی را افالطون تحت عنوان «پرورش اخالقی خودآگاه» که زمينة کمال 
مطلوب برای فاعل  شناسا محسوب می گردد ايجاد كرد كه بعدها توسط انديشمندان مختلف گسترش و 
بسط يافت (جنبه درونی عينيت). بر اين اساس نظرية ظهور آلستون ناشی از رابطة درونی با شي ُمدَرک 
اســت (آلســتون، ۱۹۹۱). لذا می توان چنين بيان نمود که محتوای فرايند ياددهی ـ يادگيری صرف انتقال 
دانش از ذهن مربی به متربی نيست بلکه می بايست خودآگاهی يا همان يادگيری درونی (ادراک شهودی) 
از درون به بيرون جريان يابد. ماهيت تجربة اشــخاصي که زمينة ايجاد تجارب دينی را فراهم نموده اند 

مستلزم آشکار شدن چيزی بر فاعل شناساست به طوری که واجد ويژگی هايی باشد.
مربی بايد با تکيه بر توانايی ها و مهارت های ارتباطی و انگيزشی، زمينه ای فراهم آورد تا دانش آموزان 
بــا بحث و گفت وگو مســئلة موردنظر را تحليل نمايند. ايــن روش از نظر تاريخی، به ديدگاه ســقراط 
نزديک اســت که معتقد بود انســان برای دســت يابی به معرفت و دانش می بايست با مدد تجربة درونی 
بدان نائل گردد و اين موهبت از خداوند به او رسيده است (فتحی آذر، ۱۳۸۲). معلمان کارآمد توانا تنها 
از يک روش ياددهی ـ يادگيری اســتفاده نمی كنند بلکه از انواع مختلف روش ها به صورت ترکيبی بهره 
می گيرند. روند التقاطی روش تدريس بستگی به توانايی معلمان دارد. آن ها قادرند پيوسته در يک مدار 
حرکت و مدل هايی را برای آموزش و تدريس انتخاب کنند که گاهي معلم محور، شــاگردمحور و گاهی 
موضوع محورند. اين روش مباحثه ای يا گفت وگوی متقابل در ديدگاه آلستون، متربی را قادر خواهد کرد 
که برخی اوصاف و افعال درک کردنی را بشناســد و با شــيوة پيام رسانی و براساس استدالل های متأثر از 

واقعی بودن ادراک خداوند، به توجيه باورها و سازگاری درونی نائل گردد.
اين فرايند يا جريان از چند جهت دارای اهميت برجسته ای است: 

۱. دانش آمــوز يا متربی با محوريت خود (دانش آموزمحور) درصدد دريافت آگاهی و رشــد معنوی 
می شود. 

۲. وظيفة مربی فقط آموزش دادن اطالعات نخواهد بود بلکه رسالت اصلی خود را هدايت متربيان 
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در جهت نيل به کمال و ادراک خداوند می داند.
 ۳. مربی به شناخت متغيرهای محيطی می پردازد و با کنترل آن ها، زمينة رشد خداباوري و کسب ايمان 

را برای متربيان فراهم می سازد. 
۴. در تعامل و کنش متقابل مربی ـ متربی، باورهای دينی و مبانی باور (صدق، شرط) می توانند تحت 

شرايطی موّجه گردند، که اين چنين توجيهی صرفًا در بادی نظر ممکن است (شخصی)
 ۵. با تلقی بادی نظر بودن توجيهات و باورهای دينی؛ متربی، آمادگی دفاع از نظر خود در برابر انتقاد 

ديگران را می پذيرد.

نتيجه گيرى
با بررسی آراي ويليام آلستون مشخص شد  که رويکرد وی به مسئلة ادراک مستقيم 
خداوند رويکرد معرفت شناســانه اســت و تمام تالش او، اثبات شأن و منزلت معرفتی 
اين نوع از تجربة دينی می باشــد. آلستون دارای اثر مهمی در فلسفة دين به نام «ادراک 
خداوند» است و در آن به معرفت شناسی تجربة دينی و ادراک مستقيم خداوند پرداخته 
است. از نظر آلستون دين تنها امری نظری و تئوريک نيست بلکه وقتی به طور عمقی به 
دين می نگريم آن را جزئی مهم از زندگی می بينيم که مشــتمل بر کنش عاطفی و عملی 
اســت. برای اينکه خداوند خود را به تجربة ما عرضه کند، شــرايطی بايد فراهم شــود 
كه عبارت از پاکی قلب و ســلوک روحی است. ازسوی ديگر اشتغال ذهنی و پرداختن 
بيــش از حد معمول به منابع و منافذ مادی و دنيوی، رفتارهای غيراخالقی به خصوص 
خودخواهی، بی توجهی به ديگران و عدم ارتباط مستمر با خدا اين فرصت و امکان را بر 
انسان می بندد، و اين ها که همگی از داليل عدم توفيق به آگاهی از حضور خداوند است. 
در مورد ســؤال اول، آلستون نقطة مشــترک همة نظرات مطرح شده در معرفت شناسی 
تجربة دينی را ناشــی از برخورداری ارزش هــای معرفتی از حامل صدق می داند که به 
شــکل ها و انواع مختلف بر ما آشکار می گردد. حامل صدق می تواند در تفکر، تجربه و 
ســخن ما به نمايش گذارده شــود. در آثار مربوط به معرفت شناسی، تعداد قابل توجهی 
از نظريه هايي كه دربارة ادراک حســی به چشم  می خورد. هر نظريه ای، امکان مغايرت 
حداکثری با نظريات ديگر ندارد، بلکه ممکن است يک يا چند نظريه را از جهتی داخل 
نظريه ای ديگر دانست. از جمله نظرياتی که دربارة ادراک حسی مطرح شده است می توان 
به نظريه هاي داده هاي حسی، واقع گرايی مستقيم، ايده گرايی، درون گرايی، برون گرايی و 
اعتمادگرايی (موردنظر آلســتون) اشاره کرد. لذا می توان تجربة دينی را مشمول هرگونه 
تجربه ای دانســت که آدمی در ارتباط با حيات دينی خود با آن مواجه اســت؛ از جمله 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـیفصلنامه نوآوری های آمـوزشـیآمـوزشـیفصلنامه نوآوری های آمـوزشـیفصلنامه نوآوری های فصلنامه نوآوری های آمـوزشـیآمـوزشـی
ی

ش
وه

پژ
ـ 

ی 
لم

 ع
ية

شر
ن

25
 ë شمارة٤٨
 ë سال دوازدهم
ë زمستان١٣٩٢

بررسي ماهيت تجربه ديني از ديدگاه آلستون و كاربرد آن در تعليم و تربيت

احســاس گناه يا رهايی، وجد و ســرور، ترس و شوق، تمنا، احساس امتنان و هدايت. 
آلستون قلمرو تجربة دينی را شامل هرگونه شادمانی، ترس  و احساسات ديگر در ارتباط 
با دين تعريف نموده اســت. آنچه در ماهيت تعاريف مختلف تجربة دينی نهفته است، 
حضورخدا و درک مستقيم او توسط شخص تجربه گرست. بنابراين تجربة زمانی دينی 
است که: اوًال در حوزه و محدودة دين صورت گيرد و ثانيًا فاعل آن در توصيف حاالت و 
تجارب خود از مفاهيم و تعابير دينی بهره برد. آلستون برای تجربة دينی ساختاری مشابه 
با ســاختار تجربة حسی قائل است و آن را آگاهی مستقيم به خدا می داند. هدف اصلی 
او بيان اين نکته است که که آگاهی مستقيم به خدا، می تواند اعتقاد به برخی اوصاف و 

افعال درک شدنی خداوند را توجيه نمايد.
تا کنون در خصوص پيامدهای تربيتی تجربة دينی در سطح ملی و بين المللی مقاله 
و کتابی به چاپ نرسيده است. لذا آنچه در زمينة تربيتی بررسی گرديد به عنوان استنباطی 
اســت که در فرايند تعليم و تربيت از قابليت کاربردی برخوردار می باشد. در خصوص 
اهداف آموزشی، به هدف تبيين ارتباط معنوی و اخذ پيام الهی که در قالب تبيين اصول 
و اعتقادات دينی و فکری برای متربی انجام می گيرد و متعاقب آن، آگاهی درونی و رشد 
معنوی متربی، با مشارکت مربی، اشاره شد. اصول تربيتی کمال و تعالی، اصل توجه به 
پرورش اســتعدادهای درونی و فطری درونی متربــی، اصل همگانی بودن زمينة تجربة 
دينی از اصولی است که مورد بحث قرار گرفتند. در ضمن الزم به يادآوری است كه در 
روش تربيتی آلستون کنش متقابل دانش آموز با خود، معلم، همکالسی ها و کادر مديريتی 
مدرسه زمينة دست يابی به اهداف آموزشی را ميسر و پايدار می سازد. به عبارتی توصيف 
گزارش های ناشــی از تجارب دينی متضمن مشــارکت دانش آموزان و مربيان در فراهم 

نمودن محيط معنوی می باشد. 
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