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4. 4در پایان مقاله ،فهرست الفبایی منابع فارسی و التین (کتابنامه) بهصورت زیر ارائه شود (ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس منابع التین)
ٔ
شماره جلد.
کتاب :نام خانوادگی ،نام نویسنده (تاریخ چاپ) ،نام کتاب ،نام مترجم ،محل انتشار :نام ناشر ،شمارۀ چاپ،
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چکیده
برخـی از محققـان تلاش کردهانـد تـا ،بـا انجام دادن آزمایشها و بررسـیهای الزم ،تحقـق تجربۀ دینی و
عرفانی را از طریق مصرف داروهای شیمیایی به اثبات رسانند .وینرایت ،با تمایز گزاردن میان تجربۀ
تگـرا و خدابـاور ،و بـا توجـه بـه پژوهشهای انجا مشـده توسـط کالرک ،پنک ،و هیوسـتون
عرفانـی وحد 
و مسـترز ،بـر ایـن بـاور اسـت کـه هرچنـد داروهـای رواننمـا میتواننـد نوعـی تجربـۀ عرفانـی وحدتگـرا
بـه وجـود آورنـد ،ولـی نمیتواننـد تجربـۀ عرفانـی خدابـاور بـه وجـود آورنـد .در تحقیقـات محققـان،
شـواهد و مـدارک قابـل اعتنایـی وجـود نـدارد کـه بـر اسـاس آن تجرب ههـای عرفانـی خداباورانـه را بتـوان
ناشـی از مصـرف داروهـای شـیمیایی دانسـت .بررسـیهای انجامگرفتـه روی نتایـج استخراجشـده از
آزمایشهـای محققـان اخیـر نشـان داد کـه تجربیـات ناشـی از مصرف داروها بیشـتر آفاقی بـوده و درصد
ناچیـزی از آن بـه تجربـۀ انفسـی ارتبـاط دارد .بـه نظـر وینرایـت ،در تبییـن علمـی تجربههـای عرفانـی،
ً
توجـه بـه نکاتـی الزم اسـت .اوال ،توجـه بـه موضـوع ایـن تجربیـات و تفکیـک انـواع تجـارب عرفانـی از
یکدیگـر ضـروری بـه نظـر میرسـد ،یعنـی ممکـن اسـت موضـوع تجربـه بـه گونـهای باشـد کـه هرگـز نتـوان
ً
تبییـن علمـی کافـی از آن ارائـه داد .ثانیـا ماهیـت تجربـۀ دینـی و عرفانـی بـه گونـهای اسـت کـه آن را بـا
یتـوان تعییـن کـرد ،ز یـرا ایـن تجارب امـوری درونی هسـتند و قابل
شهـای تجر بـی نم 
پرسشـنامه و آزمای 
اندازهگیـری بـا معیارهـای بیرونـی نیسـتند.

کلیدواژهها
ویلیام وینرایت ،تجربۀ عرفانی ،مواد رواننما ،تجربۀ خداباور ،تجربۀ انفسی
* دانشجوی دکتری فلسفه دین ،مسائل جدید کالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)
tosihossein@gmail.com
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مقدمه
مسـئلۀ رابطـۀ مصـرف مـواد رواننمـا و ظهـور و بـروز تجربۀ عرفانی یکی از مباحث مهم و قابل بررسـی
و مـورد توجـه پژوهشـگران حـوزۀ مطالعـات دینـی و روانشناسـی اسـت .ایـن مسـئله از زمانهـای
گذشـته محـل بحـث بـوده اسـت ،چنـان کـه در کتـاب مقـدس ر یـگ ودا 1بـه نوشـیدن شـراب
مقـدس سـوما در مراسـم عبـادی اشـاره شـده اسـت (نـاس ،1370 ،ص  .)141در قـرن بیسـتم نیـز
بحـث تأثیـر داروهـا در تحقـق تجربـۀ دینـی 2و عرفانی وارد محافل علمی شـده و پژوهشهای زیادی
توسـط محققـان در بـارۀ آن صـورت گرفتـه اسـت .برخـی ادعـا کردهانـد کـه داروهـای رواننمـا ماننـد
تهـای تجربـۀ دینـی را در تمـام فرهنگهـا،
پسیلوسـبین 3،مسـکالین 5 LSD 4،و… میتواننـد حال 
ادیـان ،و زمانهـا بـه وجـود آورنـد .در مقابـل ،گروهـی نیـز رابطـهای قابـل توجـه میـان مصـرف داروهـا و
ظهـور و بـروز تجـارب عرفانـی نیافتـه و ،ضمـن رد ادعاهـای گـروه اول ،دالیـل قابـل مالحظـهای بـرای
ادعـای خـود مبنـی بـر عـدم ارتبـاط بیـن مصـرف مـواد رواننمـا و آ گاهـی عرفانـی خداباورانـه اقامـه
کردهانـد .در مغربزمیـن ،محققانـی چـون هاکسـلی 6،اسـتیس 7،ویلیـام جیمـز 8و… تحقیقـات و
تألیفـات قابـل توجهـی عرضـه در ایـن بـاره عرضـه کردهانـد .9در ایـن میـان ،ویلیـام وینرایـت 10بـه
نقـد و بررسـی تحقیقـات محققانـی چـون کالرک 11،والتـر پنـک 12،و هیوسـتون و مسـترز 13پرداختـه و
ً
دیدگا ههـای خـود در ایـن بحـث را عمدتـا در کتـاب عرفـان 14بیـان کـرده اسـت .کتـاب اخیـر مبنای
ً
کار نگارنـده در ایـن مقالـه اسـت .در ز بـان فارسـی نیـز مقاال تـی در ایـن بـاره نوشـته شـده کـه عمدتـا
بـه نقـد و بررسـی آثـار محققـان غر بـی پرداختهانـد 15.ایـن کـه آیـا مصـرف مـواد رواننمـا 16میتوانـد
موجـب ظهـور و بـروز تجربههـای دینـی و عرفانـی خداباورانـه گـردد سـؤال اصلـی ایـن مقالـه اسـت.
نگارنـده ضمـن بازخوانـی بررسـیهای وینرایـت در صـدد بررسـی امـکان تحقـق تجربیـات عرفانـی بر
اثـر مصـرف داروهـای شـیمیایی از جملـه مـواد رواننما اسـت .از این حیث ،ابتدا بـه دلیل اهمیت،
بـه ذکـر تمایـز بیـن تجربـۀ عرفانـی خدابـاور 17و تجربـۀ عرفانـی وحدتگـرا 18میپردازیـم و پـس از ذکـر
آزمایشهـای صورتگرفتـه توسـط پژوهشـگرانی ماننـد کالرک ،پنـک ،و هیوسـتون مسـترز نشـان
میدهیـم کـه مصـرف ایـن داروهـا نمیتوانـد تجربـۀ عرفانـی خداباورانـه ایجـاد کننـد.
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 .1تمایز تجربۀ عرفانی خداباور و تجربۀ عرفانی وحدتگرا
تفکیـک تجربـۀ عرفانـی خدابـاور از تجربـۀ عرفانـی وحدتگـرا نقـش مهمـی در تفسـیر نتایـج
شهـا و بررسـیهای تجر بـی پژوهشـگران حـوزۀ مطالعـات عرفانـی دارد .بررسـی
حاصـل از آزمای 
گونهشناسـیهای اسـتیس ،زینـر ،و اسـمارت شـرایطی فراهـم کـرد تـا وینرایـت بیـن دو نـوع از تجربـۀ
عرفانـی انفسـی فـرق قائـل شـود .از نظـر وینرایـت ،عرفـان انفسـی شـامل عرفـان وحدتگـرا و عرفـان
خدابـاور میشـود (وینرایـت ،1390 ،ص  .)271بـرای آشـنایی بیشـتر بـا شـباهتها و تفاوتهـای
یهـای هـر یـک اشـاره میشـود.
ایـن دو تجربـه بـه اختصـار بـه ویژگ 

 1-1عرفان وحدتگرا
در ایـن نـوع از آ گاهـی عرفانـی ،فـرد صاحـب تجربـه یـک آ گاهـی تهـی محـض را تجربـه میکنـد و
تگـرا ذهـن عـارف از تصـورات و مفاهیـم
تمـام توجهـش بـه بیـرون از خـود اسـت .در عرفـان وحد 
حسـی تهـی اسـت .عـارف یـک وحـدت نامتمایـز را تجربـه میکنـد ،گرچـه ایـن وحـدت بـه طـور
مطلـق نامتمایـز نیسـت ( .)Wainwright, 1981, p 36ایـن تجربـه ،بـر خلاف تجربـۀ خدابـاور ،فاقـد
یشـود کـه ایـن تجربیـات فاقـد هـر گونـه موضوعانـد ،مـوارد
هـر گونـه موضـوع اسـت .هرچنـد ادعـا م 
مشـخصی وجـود دارد کـه نشـان میدهـد ایـن تجـارب موضـوع یـا محتـوای قابـل تشـخیصی دارنـد.
تگـرا اغلـب بـه گونـهای سـخن میگوینـد کـه
مهمتر یـن آنهـا ایـن حقیقـت اسـت کـه عرفـای وحد 
گو یـی تجرب ههـای آنهـا برخاسـته از چیـزی بـوده اسـت .تجربـۀ شـانکارا در آئیـن هنـدو نمونـهای از
چنیـن تجربـهای اسـت.

 2-1عرفان خداباور
در ایـن تجربـۀ انفسـی ،عـارف سـعی میکنـد توجهـش را از جهـان بیـرون و تصـورات حسـی تهـی
تگـرا ،ایـن تجربـه یـک موضـوع متمایـز دارد .امـا موضـوع آن بـه آسـانی
کنـد .بـر خلاف تجربـۀ وحد 
قابـل دسترسـی نیسـت و بـه وسـیلۀ چیـزی در جهـان زمانی-مکانـی شـناخته نمیشـود .در
عرفـان خدابـاور ،رابطـۀ عـارف و موضـوع تجربـه یعنـی خـدا بـه صـورت خالـق و مخلـوق ،عاشـق و
معشـوق ،لحـاظ میشـود .تجربـۀ عرفانـی خدابـاور از ایـن جهـت کـه موضوعـی متمایـز دارد شـبیه
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بـه تجربـۀ مینـوی اسـت .در هـر دو تجربـه شـخص صاحـب تجربـه تمایـل دارد موضـوع تجربـهاش
را بـا بهکارگیـری مفاهیـم و تصوراتـی کـه نشـان از شـخصیت متمایـز او هسـتند توصیـف کنـد
(.)Wainwright, 1981, p 37

 .2آزمایشهای انجامشده در مورد تأثیر داروهای رواننما در ایجاد تجربۀ عرفانی
 1-2آزمایش والتر پنک
والتـر پنـک ،از پژوهشـگران مشـهور تجربـۀ دینـی و عرفانـی ،بـه منظـور کشـف رابطۀ بیـن مصرف مواد
رواننمـا و بـروز حـاالت عرفانـی ،بـر روی بیسـت نفـر از دانشـجویان الهیـات مسـیحی کـه تجربـهای
بـا مـواد رواننمـا نداشـته آزمایشهایـی انجـام داد .پنـک ایـن بیسـت نفـر را بـه پنـج گـروه چهار-نفـره
ً
تقسـیم کـرد .بـرای هـر کـدام از ایـن پنـج گـروه دو راهنمـا انتخـاب کـرد ،کـه قبلا تجربـۀ مصـرف مـواد
رواننمـا داشـته و بـا آثـار آن آشـنا بودنـد .قبـل از جلسـه دانشـجویان مـورد آزمایشهـای الزم قـرار
گرفتنـد و پرسشـنامههایی را پـر کردنـد کـه در بـارۀ تجربیـات دینـی گذشـتۀ آنهـا بود .در هر گـروه به دو
تا از افراد و یکی از راهنماها پسیلوسـیبین داده شـد .بقیۀ افراد گروه یک دارونما که اثرات مشـابهی
داشـت و موجـب خوابرفتگـی و احسـاس گرمـا میشـد مصـرف کردنـد .هیـچ کـدام از افـراد گروه و
راهنماهـا نمیدانسـتند کـه دارونمـا مصـرف کردهانـد یـا داروی واقعـی .سـپس افـراد گـروه و راهنماها
بـرای گـوش دادن بـه موعظـه و موسـیقی بـه یـک کلیسـای کوچـک بـرده شـدند .عکسالعملهـای
افـراد و بحـث گروهـی آنهـا بعـد از مراسـم بـر روی نـوار ضبـط شـد .بعـد از جلسـه ،هـر فـرد گـزارش
پدیدارشـناختی از تجربـۀ خـود را نوشـت و ظـرف یـک هفتـه یـک پرسشـنامۀ  147سـؤالی تکمیـل
شـد .ایـن پرسشـنامه بـه عنـوان مبنایـی بـرای یـک مصاحبـۀ -90دقیقهای دیگـر که بالفاصلـه بعد از
آن صـورت گرفـت اسـتفاده شـد .شـش مـاه بعـد افـراد مـورد آزمایش دو بـاره پس از تکمیل پرسشـنامۀ
دوم مصاحبـه شـدند.
 1-1-2معیارهای تجربۀ عرفانی از نظر پنک
پنـک بـرای ارزیابـی دقیـق حـاالت و نتیجهگیـری دقیـق از فعالیـت تحقیقـی خـود ویژگیهایی برای
تجربـۀ عرفانـی تعر یـف کـرد کـه بـه شـرح ز یـر اسـت )1( :وحـدت (پنـک از تمایـز میـان وحـدت آفاقـی
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و وحـدت انفسـی آ گاه بـود) )2( ،عینیـت و واقعیـت )3( ،تعالـی از زمـان و مـکان )4( ،احسـاس
ً
تقـدس )5( ،حالـت احسـاس عمیقـا خـوب )6( ،متناقضنمایـی )7( ،بیانناپذیـری بنـا بـر ادعـا،
یهـا ،بـرای مثـال خودبـاوری ،همدلـی،
( )8گذرایـی )9( ،تغییـرات مثبـت در رفتـار و جهتگیر 
اعتمـاد بـه نفـس و احسـاس تعهـد (نـک.)Wainwright, 1981, p 57 .

ً
شهـای پدیدارشـناختی توسـط سـه خانـم کـه قبلا معلم
پـس از تکمیـل پرسشـنامهها ،گزار 

بودنـد نمـره داده شـد .آنـان از رونـد پیدایـش گـزارش بیاطلاع بودنـد ،امـا آمـوزش دیـده بودنـد کـه
شهـا پیـدا کننـد .در امتیازبنـدی ،درجـات
شـواهدی از حضـور معیارهـای نهگانـۀ پنـک در گزار 
قـوی ،متوسـط ،ضعیـف یـا هیـچ یـک ،در نظـر گرفتـه شـد .درجـات اخذشـده در گزارشهـای افـراد
ویژگیهـای مـورد بحـث را نشـان مـیداد .ایـن دو پرسشـنامه همچنیـن از حیـث عـددی نمـره داده
شـدند .امتیـازات اخذشـده از پرسشـنامهها در سـه بخـش مـورد بررسـی قـرار گرفـت .امتیـازات
اولیـن پرسشـنامه ،امتیـازات پرسشـنامۀ دوم ،و امتیازاتـی کـه بـه گزارشهای نوشتهشـده توسـط فرد
اختصـاص داده شـده بـود .نتیجـه بـه شـرح ز یـر اعلام شـد.
نـه نفـر از ده نفـری کـه پسیلوسـیبین مصـرف کـرده بودنـد ادعـای تجربـۀ دینـی داشـتند .از
گـروه کنتـرل فقـط یـک نفـر تجربـۀ دینـی داشـت .تنهـا فـردی کـه دارو دریافـت کـرده بـود و نتوانسـت
از تجربـۀ دینـی گـزارش دهـد قبـول کـرد کـه او امیـد داشـته کـه نشـان دهـد کـه ارتباطـی بیـن دارو
و تجربـۀ دینـی وجـود نـدارد .در ایـن تحقیـق ،تجربـۀ عرفانـی بـه عنـوان تجربـهای تعریـف شـد کـه
حداقـل امتیـاز  60از کل امتیـاز در هـر طبقـه را بگیـرد .در هـر گـروه آزمایشـی سـه یـا چهـار نفـر امتیـاز
کامـل را گرفتنـد ،امـا در گـروه کنتـرل هیـچ کس نتوانسـت به این امتیاز دسـت یابد .وقتـی گروه مورد
آزمایـش بـا گـروه کنتـرل مقایسـه شـد ،کشـف شـد کـه بـا مالحظۀ وحـدت درونی ،گـروه مـورد آزمایش
 70درصـد امتیـاز از حداکثـر امتیـاز ممکـن را گرفتنـد ،در حالـی کـه گـروه کنتـرل  8درصـد از کل
امتیـاز را کسـب کردنـد .بـا مالحظـۀ وحـدت بیرونـی ،گـروه مـورد آزمایـش  38درصـد و گـروه کنتـرل
فقـط  2درصـد از امتیـاز را کسـب کردنـد .درصـد امتیـازات دیگـر بـه ترتیـب بـرای گـروه مـورد آزمایـش
و گـروه کنتـرل عبـارت بـود از:
فراتـر از زمـان و مـکان  84درصـد و  6درصـد ،احسـاس عمیـق خوشـی 75 19درصـد
و  22درصـد ،احسـاس تقـدس  53و  28درصـد ،احسـاس عینیـت  63درصـد و 18
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درصـد ،متناقضنمایـی  61درصـد و  13درصـد ،بیانناپذیـری  66درصـد و  18درصـد،
گذرایـی  79درصـد و  8درصـد ،تغییـرات مثبـت در رفتـار  51درصـد و  8درصـد .شـاید
تعجبانگیزتر یـن جنبـۀ ایـن نتایـج امتیـاز باال برای وحـدت درونی اسـتWainwright,( .
)1981, p 58

 2-2آزمایش کالرک
کالرک نیـز بسـیار عالقهمنـد بـود تـا رابطـۀ بیـن مصـرف مـواد توهـمزا و تحقـق تجربـۀ عرفانـی را کشـف
کنـد .وی نتایـج تحقیقـات خـود را در یکـی از آثـار خـود منتشـر کـرد 20.در آزمایـش کالرک  LSDبیـن
ً
هشـت نفـر از افـراد معمولـی طـی یـک دورۀ شـانزده-روزه تقسـیم شـد .تقریبـا ده مـاه پـس از اتمـام
آزمایـش بـه افـراد فهرسـتی از بیسـت ویژگـی تجربـۀ دینی و عرفانی داده شـد و از آنها درخواسـت شـد
تـا در یـک معیـار از صفـر تـا  5نمـره دهنـد .تمـام افراد ،با مراتـب متفاوت ،جنبههایـی از تجربۀ دینی
ً
و مخصوصـا تجربـۀ عرفانـی را گـزارش دادنـد .تجربـۀ سـه نفـر از افـراد بـه طـور مشـخص شـدید بـود.
نمـرات آنهـا بـه شـرح ز یـر قابل مشـاهده اسـت21.
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 3-2آزمایش هیوستون و مسترز
هیوسـتون و مسـترز بـا عالقـه و دقـت فوقالعـاده تحقیقـات خـود را در بـارۀ مسـئلۀ مـورد بحـث و تأثیر
 LSDبر روان انسان شروع کردند .این دو محقق در کتاب انواع تجربههای رواننما 22روش کارشان
را توضیـح دادنـد .آنهـا شـرایط و یـژهای را بـرای فـردی کـه میخواهـد جلسـۀ روانگردانـی را اداره کنـد
و همچنیـن محیطـی کـه فـرد در آنجـا مـورد آزمایـش قـرار میگیـرد در نظـر گرفتنـد .از نظـر آنها ،جلسـۀ
روانگردانـی بایـد بـه وسـیلۀ فـردی اداره شـود کـه نـه تنهـا یـک رواندرمانگـر ،انسانشـناس ،یـا یـک
مـورخ دیـن اسـت ،بلکـه بایـد کسـی باشـد کـه بـه عنـوان یـک راهنمـای روانگردانـی تربیـت شـده
اسـت .راهنمـا بایـد سـابقه و پیشـینهای گسـترده در علـوم اجتماعـی ،هنـر ،و انسانشناسـی نیـز
داشـته باشـد .در ضمـن راهنمـا بایـد تجربـۀ روانگردانـی نیـز داشـته باشـد .علاوه بـر ایـن ،افـراد مـورد
آزمایـش در بررسـیهای هیوسـتون و مسـترز بـه سلامت فکـری و جسـمی خـوب نیـاز داشـتند .ایـن
ویژگیهـا در افـرادی جمـع میشـد کـه در سـن بیـن  25تـا  60سـال بودنـد و ضمـن داشـتن دو یـا چند
سـال سـابقه در دانشـکده از  IQبـاالی  105برخـوردار بودنـد (نـک.)Wainwright, 1981, p 60 .
 1-3-2معیارهای هیوستون و مسترز برای تجربۀ عرفانی
هیوسـتون و مسـترز بـا مطالعـۀ آثـار اسـتیس ،ضمـن ایـن کـه گونهشناسـی تجربـۀ عرفانـی اسـتیس را
پذیرفتنـد ،معیارهـای ز یـر را بـرای تجربیـات دینـی بیـان کردنـد:
1. 1مواجهـه بـا حضـور موجـودی کـه بـا عناوینـی نظیـر خدا ،روح ،اسـاس وجـود ،و حقیقت
غایـی توصیف میشـود.
2. 2دگرگونی نفس
3. 3در بیشـتر مـوارد پیشـرفتی در چهـار سـطح ،سـطح حسـی کـه شـامل ادراکات حسـی
یشـود؛ سـطح دوم یـادآوری تحلیلـی کـه در آن تجربیـات مهـم گذشـته
تغییریافتـه م 
بـه وضـوح یـادآوری میشـوند و مشـکالت و اهـداف شـخصی بررسـی میشـوند؛ سـطح
سـوم ،سـطح نمادیـن کـه در آن فـرد تصاویری سـمبولیک را تجربه میکنـد که از تاریخ،
ً
اسطورهشناسـی ،و افسـانهها برگرفتـه شـدهاند؛ و نهایتـا سـطح چهـارم ،سـطح بنیـادی
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نشـناختی یا اشـراق و احسـاس خود-دگرگونی مثبت و اساسـی که در آن
از تجمیع روا 
مرحلـه بـرای فـرد پدیـد میآیـد (.)Wainwright, 1981, p 60

 4-2ادعای هیوستون اسمیت در خصوص رابطۀ داروها و تجربههای عرفانی خداباور
هیوسـتون

اسـمیت23

مدعـی اسـت کـه داروهـای شـیمیایی میتواننـد حالتهـای عرفانـی

خداباورانـه بـه وجـود آورنـد 24.اسـمیت دالیـل زینـر ،25مبنـی بـر عـدم تحقـق تجربههـای عرفانـی از
طر یـق مصـرف دارو ،را بـر خلاف شـواهد میدانـد 26.دالیـل اسـمیت مبنـی بـر اسـتفاده از دارو و بـروز
تهـای عرفانـی از ایـن قـرار اسـت:
حال 
1. 1اسـمیت اسـتناد میکنـد بـه ایـن کـه اعضـای یـک کلیسـا بعـد از خـوردن مسـکالین
تصاو یـری را مشـاهده میکننـد کـه شـاید خـود مسـیح باشـد و یـا برخـی اوقـات همیـن
یشـنوند و حتـی گاهـی اوقـات متوجـه حضـور خـدا
افـراد صـدای روح بـزرگ را م 
میگرد نـد.
2. 2دومیـن مـدرک ایـن کـه جـی .ام .کارسـتاریز 27از یـک فـرد برهمایـی نقـل میکنـد کـه بـا
بهنـگ ،بهکتـی 28خو بـی بـه دسـت میآیـد.
3. 3اسـمیت اسـتناد میکنـد بـه آزمایشهـای کالرک کـه افـراد حاضـر در ایـن تحقیـق
نوعـی احسـاس قـوی از حضـور خـدا را در تجربیـات خـود پـس از مصـرف  LSDگـزارش
کردهانـد.

 .3نقد وینرایت بر پژوهشهای انجامگرفته
 1-3نقد پنک
بـه نظـر میرسـد وینرایـت بـرای بررسـیهای پنـک و نتایـج آن اهمیـت بیشـتری قائـل اسـت .همـان
طـور کـه در رونـد بررسـیهای پنـک مالحظـه نمودیـم ،افـراد مـورد آزمایـش در تحقیقـات پنـک سـه
پرسشـنامه تکمیـل کردنـد .یعنـی در واقـع سـه گـزارش از تجربیـات دینـی خـود ارائـه دادنـد .در
پرسشـنامۀ دوم 29بـرای وحـدت درونـی شـش ویژگـی در نظـر گرفتـه شـد:
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1. 1از دست دادن هویت
2. 2آ گاهی محض فراتر از هر مفهوم و محتوای تجربی
3. 3ترکیب نفس 30با یک کل بزرگتر و نامتمایز
4. 4از دست دادن هویت نفس به عنوان یک تجربۀ مثبت
5. 5از دست دادن هویت نفس به عنوان یک تجربۀ منفی
تهـای نفـس در ارتبـاط بـا وحـدت یـا پیوسـتگی بـا آنچـه احسـاس
6. 6آزادی از محدودی 
گتـر از نفـس باشـد)Wainwright, 1981, p 63( .
میشـود دربرگیرنـده و بزر 
یهـای ششـگانه ،فقـط ویژگـی دوم میتوانـد مرتبـط بـا تجربـۀ انفسـی باشـد .بـا
در میـان ایـن ویژگ 
فشـده بـرای وحـدت درونـی 31،یـک فـرد میتوانـد نمرۀ باالیـی به وحدت
توجـه بـه ویژگیهـای تعری 
درونـی بدهـد حتـی ا گـر تجربـۀ او نمونـهای از آ گاهـی آفاقـی باشـد .پـس بـا توجـه بـه معیارهـای
فشـده بـرای وحـدت درونـی ،نتایـج مر بـوط بـه این پرسشـنامه تجربۀ انفسـی را ثابـت نمیکند؛
تعری 
ز یـرا معیارهـای ارائهشـده بیشـتر بـا تجربـۀ آفاقـی منطبـق اسـت ،تـا بـا تجربۀ انفسـی 32.یعنـی ممکن
اسـت فـرد بـه تجربـۀ انفسـی بـا توجـه بـه معیـار امتیـاز دهـد ،ولـی در واقـع تجربـۀ او آفاقـی باشـد .پـس
نتایـج حاصـل از پرسشـنامۀ دوم نمیتوانـد دقیـق باشـد .امـا در ارزیابـی پرسشـنامۀ بعـد از مصـرف
دارو ،کـه وحـدت درونـی در آن بـا چهـار ویژگـی تعر یـف شـد ،وحـدت درونـی دقیقتـر اسـت .ایـن
چهـار ویژگـی از ایـن قرارنـد:
1. 1گمگشتگی نفس
2. 2احساس از دست دادن بسیاری از تأثیرات حسی
3. 3آ گاهی محض بدون هیچ تمایز تجربی
4. 4احساس وحدت با واقعیت غایی
سـه ویژگـی آخـر ویژگیهـای متمایـز و خـاص آ گاهـی عرفانـی انفسـی هسـتند .بنابرایـن ،تعریـف
«وحـدت درونـی» ،کـه مر بـوط بـه پرسشـنامۀ بعـد از مصـرف دارو 33اسـت دقیـق و معتبرتـر اسـت
( .)Wainwright, 1981, p 63لـذا ایـن مهـم و قابـل توجـه اسـت که گروههای آزمایشـی باالترین نمره
ً
را یعنـی نمـرۀ قـوی را بـه یکـی از ایـن چهار ویژگی دادهاند ،بیسـتوچهار از احتماال چهل ،در حالی
کـه گرو ههـای کنتـرل نمـرۀ قـوی ندارنـد و سـیوچهار «هیـچ کـدام» دادهانـد .مطالـب بیانشـده در
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این رسـاله نشـان میدهد که تفاوت میان تجربههای آفاقی و انفسـی به وضوح برای سـه داور شـرح
داده شـده اسـت .این همچنین مهم اسـت که با توجه به وحدت درونی به گروههای آزمایش شـش
«قـوی» و سـه «متوسـط» داده شـده ،در حالـی کـه بـه گـروه کنترل نمـرۀ «قوی» داده نشـده و فقط نمرۀ
«متوسـط» داده شـده اسـت .از طرف دیگر ،به نظر وینرایت سـه چیز هسـت که باید ما را نسـبت به
یافت ههـای پنـک ظنیـن کنـد .اول ایـن حقیقـت کـه گـروه کنتـرل بـا توجـه بـه وحـدت درونـی نمـرۀ 8
ً
درصـد گرفتـه اسـت .احتمـاال ایـن ویژگـی یـا نمـره بـر اسـاس امتیـازات آن عضـوی از گـروه کنتـرل بـه
دسـت آمـده اسـت کـه تجربـۀ دینـی را گـزارش کـرده اسـت .بـا وجـود کمیابـی نسـبی آ گاهـی انفسـی
شـاید کسـی انتظـار داشـته باشـد کـه نمـرۀ گـروه کنتـرل صفـر بـوده باشـد .البتـه چنین چیـزی کلیت
نـدارد ،ز یـرا تجرب ههـای انفسـی گاهـی اوقـات بـه صـورت خودبهخـود رخ میدهنـد (Wainwright,
شهـای مکتـوب افـراد اسـت .در بحـث و بررسـی وحـدت
 .)1981, p 64مسـئلۀ دوم کیفیـت گزار 
شهـای پدیدارشناسـی را نقـل میکنـد .منطقـی بـه نظـر
درونـی ،پنـک فقـط از ز بـان سـه نفـر گزار 
میرسـد کـه فـرض کنیـم پنـک گزارشهایـی را انتخـاب کـرده اسـت کـه ویژگـی «وحـدت درونـی»
را بـه بهتریـن شـکل نشـان دادهانـد ،امـا اولیـن گـزارش بـه نظـر میرسـد شـبیه بـه گزارشـی اسـت از
آ گاهـی کیهانـی یـا تجربـۀ آفاقـی .گـزارش دوم مبهـم اسـت .فقـط بـه نظـر میرسـد کـه گزارش سـوم به
طور مشـخص انفسـی بوده اسـت .این حقیقت که فقط یکی از این گزارشها انفسـی اسـت نشـان
شهـا بـا توجـه بـه وحـدت درونـی بـاال رفتـه اسـت .مسـئلۀ
میدهـد کـه نمرههـای دادهشـده بـه گزار 
سـوم اختلاف قابـل توجـه و چشـمگیر بیـن یافتههـای پنـک و یافتههـای هیوسـتون و مسـترز اسـت.
ً
در حالـی کـه وحـدت درونـی دقیقـا یکسـان و برابـر بـا آ گاهـی عرفانـی نیسـت ،امـا شـاید اصـل آن
اسـت کـه ویژگـی متفاوتـی را بـه وجـود مـیآورد .نمـرۀ بـاالی وحـدت درونـی ،هنگامی کـه آن را همراه
بـا امتیازهـای گزینههایـی مثـل «عینیـت» و «حالـت مثبـت» در نظـر میگیر یـم ،میـزان وقـوع بـاالی
تجربۀ عرفانی انفسـی را نشـان میدهد .از طرفی فقط  3درصد از افراد حاضر در تحقیق هیوسـتون
ً
و مسـترز ظاهـرا تجرب ههـای عرفانـی انفسـی داشـتهاند (.)Wainwright, 1981, p 64
پـس از بررسـی نتایـج حاصـل از پرسشـنامه در مراحـل مختلـف و نشـان دادن ایـن کـه بـا
ششـده بـه معیارهای تجربۀ
توجـه بـه معیارهـای در نظـر گرفتهشـده ،در بیشـتر موارد تجربههای گزار 
کتـر اسـت تـا معیارهـای انفسـی ،و همچنیـن تردیـد در نتایـج آزمایـش و اختلاف نتایـج
آفاقـی نزدی 
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بهدسـتآمده در تحقیـق پنـک بـا یافتههـای هیوسـتون و مسـترز ،وینرایـت بـه اصـل و کلیـت ایـن
شهـای تجر بـی و آزمایشـگاهی را راه
نـوع بررسـی و تحقیـق اشـکال وارد میکنـد .او اسـتفاده از رو 
مناسـبی بـرای قضـاوت و ارزیابـی تجربـۀ عرفانـی نمیداند 34.به نظر ایشـان ،آزمایشها و تحقیقات
تجر بـی کـه بـر اسـاس تهیـۀ پرسشـنامه و ارزیابیهـای ذهنـی و همیـن طـور مبتنـی بـر قضاوتهـای
شـخصی افـراد اسـت نمیتوانـد ملا ک مناسـبی بـرای سـنجش ظهـور و بـروز حـاالت عرفانی انفسـی
ً
ً
خصوصـا تجرب ههـای عرفانـی خدابـاور باشـد .مثلا در تحقیقـات پنـک ،وینرایـت بـر ایـن باور اسـت
کـه اعـداد و ارقامـی کـه بـه معیارهای پنک داده شـده اسـت خود بر اسـاس ارزیابیهای ذهنی یعنی
بـر اسـاس قضـاوت شـخصی و نـه نوعـی فرآینـد تصمیمگیـری علمـی بـوده اسـت .پـس از آنجایـی
کـه امتیازاتـی کـه بـرای هـر یـک از معیارهـای پنـک در تعییـن ارزش و ارزیابـی آن مـوارد بـه کار گرفتـه
تهـای شـخصی و فـردی نیسـتند ،نمیتواننـد علمـی و دقیـق باشـند .بهتریـن
شـده دور از قضاو 
تهـا توسـط محققانـی صـورت میگیـرد کـه بـا ادبیـات و پیشـینۀ عرفـان آشـنایی داشـته
قضاو 
باشـند و اطالعـات دسـتاولی هـم در مـورد شـخصیت و پیشـینۀ افـراد و هـم در زمینـۀ عملکرد آنها
در زمـان تجربههایشـان داشـته باشـند .هیـچ یـک از ایـن مـوارد در تحقیـق پنک به چشـم نمیخورد.
در اینجـا وینرایـت بـه نکتـۀ بسـیار مهمـی اشـاره میکنـد و آن ایـن کـه آیـا میتوان ماهیـت یک تجربۀ
شهـای تجر بـی و نوشـتجات مکتـوب افـراد معیـن کـرد؟ این
دینـی و عرفانـی را بـا پرسشـنامه و آزمای 
ً
دقیقـا روشـن و مشـخص نیسـت کـه بتـوان از ایـن راه ماهیـت و چگونگـی تجربـۀ دینـی را چنـان کـه
شایسـته اسـت ارزیابـی کـرد .در ایـن خصـوص ،ایـن نکته را هم بایـد یادآوری کرد کـه عارفان در آثار
خودشـان بـه مـا تذکـر دادهانـد کـه برخی از عارفنماهـا در دام خودفریبی افتـاده و از حقیقت عرفان
و تجربـۀ دینـی دور شـدهاند .لـذا توصیههایـی از سـوی عارفـان وجود دارد که کسـانی که قصد دارند
ً
از ایـن تجربیـات بهـرهای داشـته باشـند حتمـا بایـد بـه یـک هدایتکننـدۀ روحانـی و عـارف واقعـی
مراجعـه کننـد ،ز یـرا ایـن افـراد هسـتند کـه میتواننـد تجربههـای اصیـل و حقیقـی را از تجربههـای
دروغیـن تشـخیص دهنـد .از ایـن جهـت بایـد توصی ههـا و هشـدارهای راهنمایـان روحانـی را جـدی
گرفـت .البتـه در بررسـیهای تجر بـی از تجربـۀ دینـی هـر تالشـی هرچنـد علمـی یـا عینـی باشـد
ممکـن اسـت اشـتباهاتی صـورت گیـرد ،چـون یـک امـر درونـی اسـت .امـا توجـه بـه ایـن مطلـب بـه
ایـن معنـا نیسـت کـه نتایـج تحقیقـات تجر بـی و بررسـیهای محققـان عرفـان بـا آنچـه تحـت عنوان
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تجربـۀ دینـی و عرفانـی بـه طـور واقعـی و حقیقـی رخ میدهـد تناقـض داشـته باشـد .بـه نظـر میرسـد
بررسـیهای تجر بـی و علمـی و همیـن طـور قضـاوت و ارزیابـی کـردن چگونگـی و صحـت تجربـۀ
دینـی بیشـتر شـبیه بـه قضـاوت کـردن در مـورد درسـتی و صحـت یـک سـبک یـا نوشـته باشـد ،تـا
شـبیه بـه تعییـن قـدرت بینایـی یـک فـرد و یـا تعییـن  IQو درجـۀ هـوش یـک فـرد نسـبت بـه افـراد
ً
یتـوان ارائـه داد .دیـدگاه افـراد
دیگـر .در قضـاوت بـرای یـک نوشـتۀ ادبـی تقریبـا معیارهـای عینـی نم 
تهـا تعیینکننـده باشـد ،امـا در تعییـن درجـۀ هـوش افـراد معیارهـای عینیتـری
میتوانـد در قضاو 
ً
وجـود دارد .مثلا معیارهـای علمـی بـرای اندازهگیـری درجۀ هـوش و تعیین قوای بینایـی وجود دارد.
ً
تسـتهای اسـتانداردی وجـود دارد کـه تقریبـا مـورد تأییـد همـۀ پژوهشـگران حـوزۀ روانشناسـی
یتـوان ماهرانـه آنهـا را اجـرا کـرد .امـا اسـتفاده از تسـتها و معیارهـای اسـتاندارد بـرای
اسـت و م 
تعییـن درسـتی و کمـال فـردی یـک دوسـت و یـا تشـخیص سـبک یـک رمـان ادبـی میتوانـد نتایـج
عجیـب و غریبـی پدیـد آورد کـه حتـی ارزش علمـی نداشـته باشـند .از ایـن جهـت ،وینرایت نتیجه
میگیـرد دلیلـی وجـود نـدارد کـه فـرض کنیـم مقیـاس و معیارهـای ّ
کمـی کـه از طریـق آزمایشهـای
تجر بـی و پرسشـنامه میخواهـد در بـارۀ درسـتی یـا نادرسـتی تجربـۀ دینـی و عرفانـی قضـاوت کنـد
موفقیتآمیـز باشـد (نـک.)Wainwright, 1981, p 66 .

 2-3نقد کالرک
همـان طـور کـه در بررسـیها و آزمایشهـای کالرک مالحظـه کردیـم ،او در پـی کشـف رابطـۀ مصـرف
داروهـا و چگونگـی تحقـق تجربـۀ عرفانی اسـت .تردیدی نیسـت کـه نتایج بررسـیهای کالرک روی
افـراد مـورد نظـر نوعـی تجربـۀ عرفانی را نشـان میدهد ،اما مدارک و شـواهد کالرک بـرای ایجاد تجربۀ
عرفانـی انفسـی از طریـق مصـرف دارو کافـی نیسـت .بـه نظـر میرسـد در آزمایـش کالرک امتیـازات
یهـای بیزمانـی ،بیمکانـی ،و وحـدت و گمگشـتگی
بـاالی سـه نفـر از افـراد مـورد آزمایـش بـه ویژگ 
نفـس ،تجربـۀ انفسـی را تأییـد میکنـد .امـا در مقابـل امتیـازات قابـل توجـه بـه وحـدت بـا اشـیاء،
گهـا ،و حرکـت موسـیقایی ،تجربـۀ آفاقـی را تأییـد میکنـد .در این
وحـدت بـا انسـانها ،غلظـت رن 
ً
پژوهـش چنـد نکتـه در مـورد نتایـج حاصـل از آزمایـش قابـل بحـث اسـت .اوال امتیـازات بـاالی سـه
ً
نفـر از افـراد مـورد آزمایـش بـه ویژگیهای پدیدارشـناختی تجربۀ عرفانی قابل تأمل اسـت .ثانیا برخی
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ً
از ویژگیهایـی کـه کالرک بـرای آ گاهـی عرفانـی در نظـر گرفتـه مبهـم اسـت .مثلا مشـخص نیسـت
کـه منظـور وی از گمگشـتگی نفـس ،ناپدیـد شـدن نفـس تجر بـی اسـت کـه از ویژگیهـای تجربـۀ
انفسـی اسـت یـا ایـن کـه منظـور از گمگشـتگی نفـس تجز یـه و از هـم پاشـیدن نفـس در طبیعـت
اسـت که از ویژگیهای آ گاهی عرفانی آفاقی اسـت .از این نظر ،مقصود کالرک روشـن نیسـت .لذا
یشـود (نک .)Wainwright, 1981, p 62 .در مجموع
نتیجهگیری در این تحقیق با مشـکل روبرو م 
تحقیقـات کالرک نتوانسـت تجربیـات عرفانـی خدابـاور را بـه وسـیلۀ مصـرف مواد شـیمیایی به طور
قطـع اثبـات کند.

 3-3نقد هیوستون و مسترز
بـه نظـر میرسـد تحقیقـات و بررسـیهای هیوسـتون و مسـترز نـکات قابـل توجهـی دارد .بـه نظـر
وینرایـت ،هیوسـتون و مسـترز دقـت ز یـادی در ارائـۀ نتایـج و شـکلگیری تحقیقاتشـان داشـتهاند.
صهـای خـاص بـرای ادارۀ آن ،و حتـی
شـرایط ادارۀ جلسـه روانگردانـی ،گزینـش افـراد بـا تخص 
ویژگیهـای افـراد مـورد آزمایـش حا کـی از دقـت فوقالعـادۀ ایـن دو محقـق اسـت .بررسـی و تحلیـل
شهـای ایـن دو محقـق نقـش مهمـی در فهـم هـر فـرد از تجربـۀ انفسـی دارد .در
دقیـق نتایـج آزمای 
حالـی کـه  45درصـد از افـراد مـورد آزمایـش ادعـای تجربـۀ دینـی داشـتهاند ،تعـداد زیـادی از آنهـا
کهـای ارائ هشـده از طـرف هیوسـتون و مسـترز رد شـدند .چندیـن نفـر از افـراد مـورد
بـا توجـه بـه مال 
ً
آزمایـش توصیفاتـی از تجربهشـان ارائـه دادنـد کـه ا گـر اینهـا بـه طـور مجزا در نظـر گرفته شـوند احتماال
بـه عنـوان توصیفاتـی از تجربـۀ دینـی معتبـر مـورد قبـول هسـتند ،امـا ایـن توصیفات در جلسـه کل رد
ً
شـد ( .)Wainwright, 1981, p 61تقریبـا نیمـی از افـراد کـه  206نفـر بودنـد تجربیات آفاقی داشـتند.
ایـن تجربههـا بـه عنـوان تجربـۀ دینی معتبر تلقی نشـد ،ز یـرا این تجربیات هیچ درکـی از خدا ،وجود
اصلـی ،یـا حقیقـت غایـی در بـر نداشـتند .تنهـا یـازده مورد از تجربیـات به عنوان تجربـۀ دینی معتبر
شـناخته شـد .همیـن طـور بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه شـش نفـر تجربـۀ عرفانـی انفسـی داشـتهاند.
ایـن نیـز حائـز اهمیـت اسـت کـه همـۀ ایـن شـش نفـر کسـانی بودند کـه در طول زندگیشـان یـا به طور
فعـال از طریـق مدیتیشـن یـا سـایر راههـای معنـوی در پـی کسـب تجربـۀ عرفانـی بودنـد .همچنیـن
تمـام ایـن شـش نفـر کـه بـاالی چهـل سـال سـن داشـتند دارای هـوش باالیـی بودنـد و از شـخصیتی
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خلاق و متعـادل برخـوردار بودنـد .نکتـۀ قابـل توجـه ایـن کـه ایـن شـش نفـر جـزء گروهـی کـه بـا توجـه
کهـای ارائ هشـده تجربـۀ دینـی معتبـر داشـتند نبودنـد ،ز یـرا آنهـا هیـچ کـدام نتوانسـتند معیار
بـه مال 
دوم آ گاهـی محـض را کسـب کننـد .از سـوی دیگـر ،ایـن مسـئله اهمیـت کمتـری مییابـد ،زیـرا
ً
همـان طـور کـه هیوسـتون و مسـترز خاطرنشـان میکننـد ،ایـن شـش نفـر قبلا توانسـته بودنـد ثبـات و
بلـوغ عاطفـی و روانـی بسـیار خو بـی بـرای خـود به دسـت آورنـد .این موارد نشـان میدهـد که مصرف
داروهـا بـا تجربـۀ انفسـی ارتبـاط قابـل اعتنایـی نـدارد ( .)Wainwright, 1981, p 61امـا همـان طـور
کـه هیوسـتون و مسـترز ادعـا کردنـد تنهـا  6نفـر از مجمـوع  206نفـر تجربـۀ عرفانـی انفسـی داشـتهاند،
کهـای ارائ هشـده نداشـتند ،زیـرا دومیـن
کـه هیـچ یـک از آنهـا تجربـۀ دینـی معتبـر بـا توجـه بـه مال 
معیـار از معیارهـای تجرب ههـای دینـی و عرفانـی را کسـب نکـرده بودنـد .گزارشهایـی کـه سـه نفـر
از ایـن شـش نفـر از تجربیاتشـان ارائـه میدهنـد نشـان میدهـد کـه تجربیـات هـر سـه نفـر ،یـا حداقـل
بخشـی از آن تجرب ههـا ،تجربههایـی از نـور عرفانـی بودهانـد .بـرای مثـال ،نفـر چهـارم ادعـا کـرد کـه
هـر چـه در اطـراف مـن بـود و از کنـار مـن رد میشـد نـور بـود و مـن بـه وسـیلۀ ایـن نـور بـه خلسـهای
مـاورای خلسـهها فرورفتـم .نفـر پنجـم میگو یـد یـک انـرژی ،کـه همـۀ هسـتی بـود ،بـه صـورت یـک
یشـد .نفـر ششـم ادعـا کـرد کـه او به صـورت نـور پراکنده تبدیل شـد و به
آتـش سـفید و تابـان دیـده م 
صـورت بارانـی از پرتوهـای خیرهکننـده بار یـدن گرفـت کـه هـر کـدام از ایـن پرتوهـا پـر از هـزاران رنـگ
بـود .بررسـی تجرب ههـای بیانشـده نشـان میدهـد کـه ایـن تجرب ههـا دربردارنـدۀ نوعـی تعالـی و برتری
یتـوان تجربیـات انفسـی تلقـی کـرد .بـا وجـود
جهـان زمانی-مکانـی اسـت .البتـه ایـن تجربیـات را م 
ایـن ،هرچنـد نامعقـول نیسـت کـه ایـن نـوع تجربیـات را تجربـهای انفسـی بنامیـم ،میتـوان آنهـا را
تجربیاتـی خیالـی 35هـم در نظـر گرفـت (.)Wainwright, 1981, p 67

 4-3نقد دیدگاه اسمیت
دالیـل ارائ هشـده از طـرف اسـمیت بـه دلیـل کماهمیـت بـودن آن قابـل اعتنـا نیسـت .فقـط آنچـه
دلیـل اول نشـان میدهـد ایـن اسـت کـه کاکتـوس مسـکال میتوانـد تصاو یـری از مسـیح و نوعـی
حـس حضـور الهـی را بـه وجـود آورد .امـا ایـن تصاو یـر هیـچ ارتباطـی بـه آ گاهـی عرفانـی خدابـاور
نـدارد و احسـاس حضـور الهـی ویژگـی حالتهـای متعـددی اسـت کـه فقـط برخـی از آنهـا عرفانـی
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هسـتند .دسـتۀ دوم دالیـل اسـمیت نیـز ناقـص هسـتند ،ز یـرا برخـی از حـاالت مربـوط بـه بهکتـی
بیشـک عرفانـی هسـتند ،امـا دیگـر حـاالت و نگرشهـای مر بـوط بـه آن ایـن گونـه نیسـتند .مقالـۀ
ً
کارسـتاریز نیـز اصلا مشـخص نمیکنـد کـه برهماییهـا چـه حالتهـا یـا نگرشهایـی را در ذهـن
داشـتهاند .ادعای برهمایی نمیتواند معنایی بیش از این داشـته باشـد که بهنگ احسـاس عشـق
و سرسـپردگی را شـدت میبخشـد ،ولـی ادعایـی در مـورد تجربـه بـا موضـوع خداونـد وجـود نـدارد.
یکـرد بـه آزمایشهـای کالرک کـه افـراد حاضـر در
در خصـوص ادعـای دیگـر اسـمیت کـه اسـتناد م 
آن آزمایـش نوعـی احسـاس قـوی از حضـور خـدا را در تجربیـات خـود پـس از مصـرف  LSDگـزارش
یتـوان گفـت کـه گـزارش افـراد حاضـر در تحقیـق کالرک نیـز نمیتوانـد تجربـۀ عرفانـی
کردهانـد ،م 
خدابـاور را بـر اثـر مصـرف دارو ثابـت کنـد .ز یـرا افـراد مـورد آزمایـش در ایـن بررسـی نوعـی احسـاس
شـدید از حضـور خداونـد را گـزارش کردهانـد ،امـا مشـخص نیسـت کـه منظـور ایـن افـراد از مفهـوم
خـدا چـه بـوده اسـت و چـه معنایـی از خـدا را در ذهـن داشـتهاند .مـا هـم در جایگاهـی نیسـتیم کـه
بخواهیـم در بـارۀ تصـورات آنهـا از مفهـوم خدا قضاوت کنیم و از ایـن طریق تجربیات آنها را خداباور
یـا غیرخدابـاور تلقـی کنیـم .همـان طـور کـه میدانیـم ،کلمـۀ «خـدا »God/را انگلیسـیزبانان مـدرن
در مـورد هـر نـوع واقعیـت پـاک یـا مقـدس بـه کار میبرنـد .از ایـن جهـت ،مـا نمیدانیـم منظـور آنهـا از
کلمـۀ خـدا چـه مفهومـی از خـدا بـوده اسـت .آیـا آنهـا همـان مفهومـی را کـه مـا در ذهـن داریـم قصـد
کردهانـد یـا ایـن کـه مفهـوم دیگـری در ذهـن داشـتهاند (.)Wainwright, 1981, p 68

نتیجهگیری
1. 1برخـی مدعیانـد مصـرف مـواد رواننمـا ماننـد مسـکالین ،پسیلوسـبین LSD ،و…
میتوانـد موجـب بـروز تجربیـات عرفانـی شـود .محققانـی چـون والتـر پنـک ،کالرک،
هیوسـتون و مسـترز ،در پـی کشـف رابطـۀ بیـن مصـرف مـواد رواننمـا و بـروز تجربیـات
عرفانـی ،آزمایشهـا و تحقیقـات گسـتردهای روی دانشـجویان و افـرادی کـه شـرایط
الزم را داشـتند انجـام دادنـد .دالیـل ز یـر نشـان میدهـد کـه امـکان تبییـن علمـی کافـی
در همـۀ اقسـام تجربـۀ دینـی و عرفانـی امکانپذیـر نیسـت و مصـرف داروهـا بـا توجـه بـه
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شـرایط و پیشزمین ههـای فـرد صاحـب تجربـه فقـط ممکـن اسـت منجـر بـه وقـوع برخی
از گون ههـای تجربـۀ عرفانـی گـردد.
2. 2بررسـیهای انجا مشـده روی نتایج استخراجشـده از آزمایشهای محققان اخیر نشـان
داد کـه هرچنـد ممکـن اسـت بـر اثـر مصـرف داروهـای رواننمـا نوعـی آ گاهـی عرفانـی بـه
ً
وجـود آیـد کـه نسـبتا قطعـی اسـت ،امـا تجربیـات ناشـی از مصـرف داروهـا بیشـتر آفاقـی
اسـت و درصـد ناچیـزی از آنهـا بـه تجربـۀ انفسـی ارتبـاط دارد .حتـی تجربـۀ انفسـی نیـز،
در گونهشناسـی وینرایـت از تجربـۀ دینـی ،بـه تجربۀ وحدتگرا و تجربۀ خداباور تقسـیم
میشـود ،یعنـی ممکـن اسـت تجربـه انفسـی باشـد ،اما تجربـهای خداباور نباشـد.
3. 3وینرایـت امـکان ایجـاد تجرب ههـای عرفانـی خدابـاور از طر یـق مصـرف داروهـا را رد
نمیکنـد ،امـا دالیـل موافقـان را ناتمـام میدانـد و پژوهشهـای انجامشـده در ایـن
زمینـه را کافـی نمیدانـد .از طرفـی برخـی از محققـان ماننـد اسـمیت ادعـا دارنـد کـه
تهـای عرفانـی خداباورانـه بـه وجـود آورنـد .دالیـل ایـن گـروه
داروهـا میتواننـد حال 
عبـارت اسـت از مشـاهدۀ تصاو یـر مسـیح یـا شـنیدن صـدای روح بـزرگ پـس از مصرف
مسـکالین .همچنیـن وینرایـت بـه نقـل از کارسـتاریز از یـک فـرد برهمایـی نقـل میکنـد
کـه بـا بهنـگ بهکتـی بـه دسـت میآیـد .امـا دالیـل ارائ هشـده از سـوی اسـمیت بـه دلیـل
کماهمیـت بـودن مـورد قبـول محققـان حـوزۀ تجربـۀ دینـی قـرار نگرفـت ،زیـرا همـۀ افـراد
پـس از مصـرف مسـکالین چنیـن تجربـهای ندارنـد.
4. 4تحقیقـات هیوسـتون و مسـترز نیـز بـه دلیـل ایـن کـه بـر گونهشناسـی اسـتیس اسـتوار
اسـت و در ایـن گونهشناسـی جایـی بـرای عرفـان خدابـاور دیـده نمیشـود ،حتـی در
صـورت تأییـد ،نمیتوانـد بـه عنـوان یـک تبییـن علمـی کافـی از تجـارب عرفانـی ،در
مـورد تجربـۀ عرفانـی خداباورانـه ،مفیـد باشـد.
5. 5تذکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه ممکـن اسـت مصـرف داروهایـی ماننـد  LSDباعث
تغییـر نگـرش و یـا اعتقـادات و یـا شـناخت بیشـتر از جهـان پیرامـون فـرد شـود ،امـا ایـن
ً
نـوع شـناخت بـا شـناخت و آثـاری کـه از طر یـق تجربـۀ دینـی و عرفانـی خصوصـا تجربۀ
عرفانـی خدابـاور حاصـل میشـود قابـل مقایسـه نیسـت.
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6. 6تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه مصـرف داروهایـی ماننـد  LSDآثـار نامطلوبـی بـر
ً
شـخص صاحـب تجربـه بـر جـای میگـذارد ،مثلا فـرد برخـی از اطالعـات خـود را
فرامـوش میکنـد و بـه یـاد نمـیآورد و حتـی برخـی از افـراد ممکـن اسـت تجربیـات
عجیـب و غر یـب خـود را انـکار و آن را فقـط بـه عنـوان یـک رؤ یـا توجیـه کننـد ،نـه بـه
عنـوان یـک تجربـۀ واقعـی .علاوه بـر ایـن تغییـرات هیجانـی کـه پـس از مصـرف داروهـا
در فـرد ایجـاد میشـود ،ممکـن اسـت ایـن داروهـا باعـث بهـت و حیـرت و در نهایـت
منجـر بـه اضطـراب و وحشـت گـردد و حتـی تـا مدتهـا ایـن آثـار ناخوشـایند در فـرد
باقـی بمانـد و زندگـی فـردی و اجتماعـی فـرد را تحتالشـعاع قـرار دهـد .بررسـیها در
نیمـۀ دوم قـرن بیسـتم نشـان میدهـد کـه مـوادی چـون  LSDبـا تأثیـر بـر ناحیـۀ کوچکـی
از مغـز کـه اطالعـات حسـی و ادرا کـی در آن پـردازش میشـود ایجـاد توهـم میکننـد
(نـک آلیـو-1389 ،الـف ،ص  .)65-61در همیـن رابطـه آلیسـتر هـاردی 36بـر ایـن بـاور
اسـت کـه خـود ترکیبـات شـیمیایی خلسـۀ الهـی ایجـاد نمیکننـد ،بلکـه بـه قسـمتی از
مغـز تأثیـر میکننـد کـه حـوزۀ نیمـهآ گاه ذهـن ،کـه بـه نـدرت قابـل دسـترس اسـت ،بـرای
کسـانی که پیشـاپیش رگهای عرفانی در درون خویش دارند ،رگهای که شـاید برای آنها
یشـود (نـک .تالیافـرو ،1382 ،ص  .)454مطالعـۀ
ناشـناخته باشـد ،قابـل دسـترس م 
احـوال عارفـان نشـان میدهـد کـه تجرب ههـای عرفانـی چنیـن عـوارض نامطلوبـی را بـه
دنبـال نـدارد و حتـی صاحبـان تجربـۀ عرفانی ادعا دارند که در ایـن تجربیات به علمی
دسترسـی پیدا کردهاند که با دانشـی که از طریق حواس کسـب میکنند قابل مقایسـه
نیسـت.
7. 7ادعـای تجربـۀ عرفانـی از سـوی افـرادی صـورت میگیـرد کـه دارای شـخصیت قابـل
اعتمـادی در جامعـۀ خـود هسـتند و از نظـر روحـی و روانـی نیـز سـالماند و ادعاهـای
ادرا کـی قابـل اطمینانـی دارنـد و بنـا بـه ادعـای خودشـان تحـت تأثیـر هیـچ دارویـی
نبودهانـد .ایـن نکتـهای اسـت کـه برخـی از محققان حـوزۀ تجربۀ دینی مانند سـوئینبرن
و دیو یـس نیـز بـه آن اشـاره کردهانـد (نـک .سـوئینبرن ،1381 ،ص 204؛ دیویس،1391 ،
ص .)148-144
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8. 8هشـت .مسـئلۀ تبیین علمی تجربۀ دینی و عرفانی خداباور ارتباط مسـتقیم با موضوع
ایـن تجربـه دارد .یعنـی موضـوع تجربـۀ دینـی و عرفانـی خدابـاور میتوانـد بـه گونـهای
باشـد کـه بـا فراهـم کـردن شـرایط الزم تجربـۀ آن امکانپذیـر نباشـد و یـا موضـوع تجربـه
بـه گونـهای باشـد کـه هرگـز نتـوان از طر یـق مصـرف دارو آن را تجربـه و در نتیجـه یـک
تبییـن علمـی کافـی از آن تجربـه ارائـه داد .در واقـع ،اینجـا بایـد بـه مفهـوم خـدا نیـز در
سـنتهای مختلـف اشـاره کـرد ،کـه دیـدگاه و تصـور یکسـانی در سـنتهای مختلـف
نسـبت بـه مفهـوم خـدا وجـود نـدارد .در تجربـۀ عرفانـی خدابـاور بایـد بـه مفهـوم خـدا
در ادیـان نیـز توجـه داشـت .خدابـاوران در ادیـان توحیـدی خـدای خـود را بـا اوصافـی
ماننـد قـادر مطلـق ،عالـم مطلـق و… وصـف میکننـد ،حـال آیـا خـدا بـا چنیـن اوصافـی
را تحـت هـر شـرایطی میتـوان تجربـه کـرد؟ به نظر خدابـاوران تجربۀ خدا در هر شـرایطی
ممکـن نیسـت ،ز یـرا بـا اوصـاف مذکـور سـازگار نیسـت.

یادداشتها
1. Rig veda
2. Religious Experience
psilocyben .3؛ مـادهای توهمزاسـت کـه پـس از خـوردن در بـدن تبدیـل بـه مـادۀ شـیمیایی توهـمزای قـویای بـه نـام
پسیلوسـین میشـود (نـک .آلیـو-1389 ،الـف ،ص .)95
mescolyn .4؛ بـه دسـتهای از مـواد شـیمیایی بـه نـام فنتیلآمینهـا تعلـق دارد .نـام شـیمیایی مسـکالین -3 ،4 ،5تری
متوکسـی-بتا-فنتیلآمین اسـت .پس از مصرف مسـکالین افراد دچار خود-دگربینی ،آشـفتگی افکار ،تغییر احسـاس
زمـان و مـکان ،دشـواری برقـراری ارتبـاط ،از بیـن رفتـن حافظـه ،احسـاس معنویـت ،تغییـرات هیجانـی و همیـن طـور
تغییـرات دیـداری و ادراکـی ماننـد درخشـش نـور ،حرکـت کـردن سـریع یا تغییر اندازۀ اشـیاء ،ظاهر شـدن هالۀ نـور به دور
اشـیاء ،درخشـندگی رنگهـا و… میگردنـد (آلیـو-1389 ،ب ،ص .)80-74
LSD .5؛ یکـی از قویتریـن مـواد توهمزایـی کـه تاکنـون کشـف شـده اسـت .شـایعترین اثـر روانـی  LSDتوهـم دیـد یـا
دیـداری اسـت (نـک .آلیـو-1389 ،الـف ،ص .)66-53
6. Aldox Huxley
7. Stace
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8. William James
 .9هاکسـلی خـود تجربـهای شـخصی از خـوردن مسـکالین دارد .وی زیـر نظـر یـک محقـق کالیفرنیایـی کـه تحقیقاتـی

در زمینـۀ خـوردن داروهـای توهـمزا داشـت مسـکالین مصـرف کـرده و تمامـی تجربیـات خـود را در کتـاب درهـای ادراک
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Conducting experiments and investigations, some researchers have
tried to prove that mystical and religious experiences can be created
through drug injection. W. J. Wainwright distinguishes between theistic
and monistic mystical experiences. Assessing research done by Clark,
Pahnke-Houston and Masters, he believes that although psychedelic
drugs can induce some kind of monistic mystical experience, they
cannot produce theistic mystical experiences. There is no significant
evidence in the research based on which one can attribute theistic
mystical experience to drug injection. Analysis of the research results
showed that the drug induced experiences were mainly extroversive and
only a small percentage of the experiences were introversive. According
to Wainwright, there should be some considerations in scientific
explanation of the mystical experiences. First, it seems necessary to
pay attention to the object of the experience and to distinguish between
different kinds of mystical experiences. This implies that we might
not be able to offer a scientific explanation for the object of every
experience. Second, one cannot determine the nature of religious and
mystical experiences, for such experiences are something internal and
thus cannot be measured by external criteria.
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