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رابطة سنتگرایی با معرفت دینی



صالح حسنزاده

مهدی شیخ

جریان سنتگرایی یكی از گفتمانهاي مهم دوران معاصر است كه به بررسی «سنت» بهعنوان
پدیدهاي با منشأ الهى میپردازد .جریان سنتگرا ،هر سنتى را جلوهاي از جلوههاي خورشيد
هدایت و موجی از دریاي حقيقت میداند.این نوشتار ،با رویكردي گزارشی ،تحليلى بهاین
موضوع میپردازد كه نظریة سنتگرایی تا چه اندازه میتواند با معرفت دینی ارتباط پيدا
كند .وحدت متعالی ادیان ،از جمله مؤلفههاي گفتمان سنتگرایی است كه به نوعی حاصل
رویكرد آنان را به ادیان نشان میدهد .سنتگرایان با تكيه بر تنوع ضروري وحیها ،اصل
راست آیينی ،تمایز قلمرو ظاهر و باطن و وحدت درونی ادیان میكوشند وجوه اختالفی
ميان ادیان را كنار زده ،به گوهر مشترك ميان آنها دست یابند .از این منظر ،اختالف ميان
ادیان ،سطحی و ظاهري است و همة ادیان در سطحی متعالی به وحدت میرسند .مقالة حاضر
پس از تشریح محتواي اصول یاد شده از نظر سنتگرایان ،به نقد و بررسی این مفهوم در
گفتمان سنتگرایی میپردازد .همچنين سنتگرایی با توجه به اینكه به اصل یگانه و متعالی
ميان ادیان و سنن معتقد است و متناظر با این اصل در نهاد انسانها نيز قایل به اصلی متعالی
است ،راه تعامل ميان ادیان را هموار كرده است و از آنجا كه ادراكات حضوري و شهودي و
نيز باور به وحی و خدا ،جزء اصول سنتگرایی است ،میتوان آن را با ادیان وحيانی سنجيد.
اما از آنجا كه سنتگرایی هيچ دین یا مسلكی را برتر از ادیان یا مسلکهاي دیگر نمیداند و
هر دینی را براي پيروان خود ارزشمند و مطلق میپندارد ،قابل تطابق كامل آن با یک دین و
مسلک نيست.
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سنتگرایی ،معرفت دینی ،حكمت خالده وحدت متعالی ادیان ،معرفتشناسی
دینی ،تكثرگرایی دینی.
مقدمه

سابقة تاریخی سنتگرایی بهعنوان یک جریان فكري كه بهدست اندیشمندانی چون رنهگنون،
كوماراسوامیو شوان و سيد حسين نصر هویت مستقلی یافت ،به كمتر از یک قرن برمیگردد.
مواجهة متفكران و اندیشمندان با پدیدههاى مدرن طی سدة گذشته و حضور پررنگ فرهنگ
اجتماعى و مكا تب مدرن غرب در جوامع بشري و از طرف دیگر انحطاط و آشفتگى در روح و
روان افراد اجتماع ،موجب شد كه اندیشمندان و متألهان مدرنيته به سنت بازگردند.این رویكرد
جدید در غرب مسيحی ،بر پایة تقابل با تجدد و تعامل با سنت ،توسط رنه گنون شكل گرفت كه
بعدها جریان فكري موسوم به سنتگرایان تبلور یافتند .این جریان مبتنی بر مبانی دینی ،عرفانی و
امر قدسی است و پيروان خود را شدیداً وفادار به فرهنگ و سنت ادیان ،بهویژه «حكمت خالده»
دعوت میكنند.
در واقع مهمترین اعتقاد سنتگرایان ،عقيده به حكمت جاودانهاي است كه لب لباب تمام
ادیان است و هر سنتی ،تجلی خاصی از آن است .آنها به وحدت متعالی ادیان نيز باور داشته و
میگویند :ادیانی كه منشأ الهی دارند ،در راستاي رستگار كردن بشر در عرض همدیگرند .آنها
بين ظاهر و باطن دین ،تفكيک قائل میشوند و گوهر و باطن ادیان را واحد میدانند.این مقاله
پس از تبيين تئوري سنتگرایان درصدد است رابطة سنتگرایی با كسب معرفت دینی را مورد
پژوهش و ارزیابی قرار دهد.
تفكر حقانيت و وحدت درونی تمام ادیان و بهرة همه آنها از یک حقيقت و حقانيت ،اولين بار
بهصورت تفكري منسجم و نظاممند توسط فریتيوف شوآن

)Schuon

 (Frithjofمطرح شد كه

حاصل آن ،نظریة «وحدت متعالی ادیان» است كه در كتاب وي ترسيم شده است.این جریان در
دوران معاصر در آمریكا ،بيشتر به «سنتگرایی» و در فرانسه به «حكمت جاویدان» شهرت دارد.
جریان سنتگرایان ،هنوز همچنانكه باید و شاید شناسایى و واكاوي كامل نشده است .میتوان
بررسی نقشاین جریان فلسفی را بهعنوان یكى از مسائل جدى در حوزة معرفتی دنبال نمود.
بازشناسى جریان سنتگرا ،ازاین جهت ضروري است كه از گفتمانهاى زنده و فعال در ميان
ادیان جهان ،بخصوص دین اسالم بهشمار میرود و مىتواند بستر مناسبى براى فهم بهتر
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پرسشهاى بنيادین ،تعریف پروژههاى پژوهشى نوین و گشودن فضاهاى تازه در گفتوگوهاى
معاصر باشد.
افزون براین در این مقال چالشهایی كهاین تئوري با آن روبهروست ،بررسی خواهد شد .عدم
ارائة ضابطهاي دقيق براي شناخت اصالت یک سنت ،ابهام در همسانی بُعد درونی ادیان و
چگونگی رابطة بين بعد ظاهري و باطنی یک دین ،ازجمله این چالشها هستند .عرفان نظري نيز
تئوري وحدت متعالی ادیان را برنمیتابد و در بينش عرفاي اسالم ،ادیان در عرض هم نيستند؛
بلكه دین اسالم ،كاملترین تجلی الهی براي بشریت است.
همچنين تالش نگارنده دراین مقاله بهاین پاسخ رهنمون شده است كه «جریان سنتگرا با
بازگشت به مجموع حقایق ازلی و ابدي ساري در ادیان مختلف ،به جدال با دنياي تجدد رفته و
مبانی تجدد و پسامدرن را به چالش كشيده است و با قائل شدن به مبدأ واحد براي عالم ،تمایز
ظاهر و باطن و كثرت ظاهري و وحدت باطنی ،بر وحدت متعالی ادیان تأكيد دارند» (نصر،
 .)1383مقابله با تفكرات و اندیشههاي چالشبرانگيز بحث وحدت تعالی ادیان ،كه یک دیدگاه
وارداتی در فرهنگ و تفكر اسالمی است از یکسو ،بازكاوي ماهيتاین جریان فكري و آشنایی
با ریشهها و اصول آن از سوي دیگر ،از مهمترین اهدافاین مقاله میباشد .هرچند خاستگاه این
اندیشه در غرب مسيحی بود ،اما به دليل جاذبه و ظاهري زیبا ،عدهاي از روشنفكران در داخل را
به خود جذب نمود .ازآنجاكه دین اسالم بهعنوان دین كامل الهی ،یگانه دین حقه الهی است كه
پيروان خود را به فالح و رستگاري دعوت میكند ،با هرگونه رویكرد كثرتگرایانه و روح
پلوراليستی در تعارض است .ازاینرو آشنایی با تفكر و نظریات این مشرب فكري براي دفع
آن و نمایاندن ضعفها ،كاستیها و تعارضات آن اهميت و ضرورت پرداختن به مسئله را
آشكار میسازد.
این نوشتار ،پيش از هر چيز درصدد ارائه یک چارچوب نظرى براى تحليل رویكردها یا
گفتمانهاي اندیشه سنتگرایان و ارتباط آن با معرفت دینی است.
یكی از مهمترین مؤلفههاي گفتمان سنتگرایی ،حكمت خالده است كه به نوعی نمایانگر
ماهيتاین تفكر به شمار میآید .از جمله ویژگیهاي حكمت خالده ،كاركرد فهم ادیان مختلف
است .رویكرد حكمت جاوید به دین پژوهی ،همان رویكرد سنتی است و اصلی كه تمام
سنتگرایان بر آن اتفاق نظر دارند ،اصل راست دینی است كه مراتب ظاهر و باطن دین را
دربرمیگيرد .مشخصة حكمت خالده در مواجهه با دین ،از حيث واقعيت تاریخی آن

فصلنامة علمی – پژوهشی آینة معرفت ،سال شانزدهم ،شمارة چهل و هفتم ،تابستان 95
__________________________________________________________________________________________

است .نصر به عنوان چهرهاي شاخص دراین جریان ،باور دارد كه حكمت جاوید میتواند «كليد
فهم كامل و تمام عياري هم براي دین و همه براي ادیان و نيز پيچيدگیها و رمز و رازهاي یک
دین واحد ،اهميت و ارزش كثرت ادیان و روابط متقابلشان به دست دهد»(نصر ،1382 ،ص )106
او مدعی است« :رویكرد این مكتب ،به مطالعة ادیان و كثرت صور مقدس است؛ یعنی حوزهاي
كه به دین تطبيقی یا تاریخ دین مشهور گشته است»(همان ،ص .)107
از همين روي ،نصر تفاوت مبنایی سنتگرایان را با دیگر مكاتب فكري كه به امر دینپژوهی
مبادرت میورزند ،در این میداند كه مكتب سنتی ضمن توجه به ابعاد اجتماعی و روانشناختی
دین ،از ارجاع و تحویل دین بهاین ابعاد ابا دارد(همان ،ص  .)109دین از حيث مظاهر زمينیاش،
از وصلت حكم الهی و جمعيت انسانی نشئت مییابد؛ به گونهاي كه در این دنيا ،فرهنگهاي
مختلف به چشم میخورد و تفاوتهاي دریافتكنندگان ،یكی از علل كثرت صور دینی است.
از جمله عواملی كه اهميت و ضرورت بحث از مسئلة وحدت و كثرت ادیان را ایجاب میكند
وجود ادیان مختلف از گذشتههاي دور و در نقاط مختلف جهان ،نياز درونی انسانها براي طلب
حقيقت و جستجوي دین كاملتر ،تشابهات ،تمایزات و گاه تضادهاي بين ادیان ،رشد و توسعة
تجددگرایی در دنياي امروز و بهحاشيه رفتن دین و گاه نسبی تلقی كردن مفهوم حقيقت بهدليل
ناتوانی در تبيين كثرت ادیان است .پيش از پيدایش عصر جدید ،شناخت دیگر سنن دینی ،براي
انسانها خيلی اهميت نداشت؛ اما امروزه و در عصراینترنت ،ماهواره ،انفجار اطالعات و رسانههاي
مختلف ،دیوارهاي محيط سنتی شكسته شده است و انسان ضرورتاً با آرا و اندیشههاي جدیدي
مواجه میشود .لذا ضرورت مطالعة ادیان و دیگر سنتها ،معلول شرایط ویژة دنياي نوین است.
امروزه تجددطلبی ،باعث تضعيف ایمان دینی در بسياري از پيروان ادیان ،كم فروغ شدن معنویت و
نيز القاي تردید و حتی انكار نسبت به اصول مابعدالطبيعی مانند اعتقاد به حقایق غير محسوس و
فراتر از تجربة حسی - 1كه زمينة مشترك همة ادیان محسوب میگردید  -شده است .براي نسل
امروز ،بهخصوص طبقة تحصيلكرده و روشنفكر ،ارائة دین صرفاً بهصورت مجموعهاي از بایدها و
نبایدها و بهشكل سنتی و موروثی ،كارایی چندانی ندارد .براي این نسل ،انتخاب آیينی مهم است
كه پاسخگوي نيازهاي او و مطابق با مقتضيات زمان و شرایط عصر او باشد.
تعریف معرفتشناسی دینی

معرفتشناسی دینی از اصطالحات مطرح شده در دوران معاصر است كه به سختی میتوان براي
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آن تعریفی دقيق و واحد ارائه كرد؛ چراكه نه از دین و نه ازمعرفتشناسی میتوان تعریف دقيق و
فراگيري پيش نهاد .براي مشخص شدن معناي معرفتشناسی دینی ،باید مفاهيمیچون دین،
معرفتدینی و معرفتشناسی تبيين شوند .بنابراین پيش از پرداختن به بحث معرفتشناسی دینی،
ناگزیر باید مفاهيم مذكور را اجماال توضيح دهيم.
دین

شناخت ماهيت دین و رسيدن به تعریفی دقيق از آن كار دشواري است؛ چراكه از چشماندازهاي
مختلفی میتوان به بررسی آن پرداخت ،از جمله چشمانداز پدیدارشناختی ،جامعهشناختی،
روانشناختی و غيره  .از نظر جان هيک ارائة تعریفی دقيق و یكپارچه از دین بسيار دشوار است؛
بنابراین وي براي حل این دشواري در حوزة شناخت دین ،نظریة "شباهت خانوادگی
ویتگنشتاین" در مسئلة تعریف را مبنا قرار داده است و میكوشد به جاي ارائه یک تعریف جامع
و مانع از دین ،ویژگیها و شباهتهاي خانوادگی ادیان را بر شمارد(هيک ،ص  16و .)17
باتوجه به این ،هيک یكی از مهمترین این ویژگیها را كه در اكثر ادیان یافت میشود ،مسئلة
رستگاري میداند:
در درون این مجموعه متداخلِ شباهتهاي خانوادگی ،یک ویژگیِ فوقالعاده شایع وجود
دارد ،اگر چه این ویژگی همه جا مشهود نيست .این ویژگی همان چيزي است كه معموالً آن
را نجات یا رستگاري میناميم(همان ،ص .)18

بنابر این گرچه ارائه تعریفی دقيق از دین دشوار و شاید ناممكن باشد ،اما میتوانيم تعریفی
ارا ئه دهيم كه شامل اكثر ادیان و بخصوص ادیان مهم باشد و بتواند تبيينی از چيستی و ماهيت
دین ارائه دهد.
در این خصوص آیت اهلل جوادي آملی نيز دین را راهنماي سعادت بشر میدانند:
مراد از دین ،مكتبی است كه از مجموعه عقاید ،اخالق و قوانين و مقررات اجرایی تشكيل
شده است و هدف آن ،راهنمایی انسان براي سعادتمندي است .دین به این معنا بر دو قسم
است :دین بشري و دین الهی(جوادي آملی ،ص .)24

طبق این دیدگاه ،دین مجموعهاي است كه در آن ضمن ارائة یک جهانبينی وظيفه و رسالت
عملی انسان مشخص میشود تا انسان از طریق عمل به آن ،به رستگاري دست یابد .بنابر این
قسمت عملی و اخالقی ادیان ،بر اساس جهانبينی آنها شكل میپذیرد و بر اساس آن ممكن
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است اخالق و شریعت یک دین فربه و مفصل باشد و دینی دیگر كمتر داراي بخش عملی باشد
و با ارائه جهانبينی وضعيت رستگاري انسان را تبيين نماید.
دین با این تعریف ،هم می تواند بشري باشد ،به این معنا كه حاصل اندیشههاي انسانها باشد و
هم می تواند الهی باشد به این معنا كه از یک منبع فوق بشري و قدسی(ذات الهی) سرچشمه
گرفته باشد .اگر دینی را الهی بدانيم ،این دین امري است مستقل از اذهانِ ما كه خطا در آن راه
ندارد و كامل و تغيير ناپذیر است(فنایی اشكوري ،ص.)41
معرفت دینی

معرفت دینی از سنخ دانش و علم است كه موضوع آن مسائلی است كه در دین مطرح میشود و
منابع آن ،منابع آن دین و روش آن نيز روشی متناسب با مسائل دین است.
معرفت دینی دانش و شناختی است كه هر كسی از دین دارد و معارف دینی بطور اطالق
مجموعه دستاوردهایی است كه علماي دین با پژوهش در منابع دینی و با استفاده از علوم
دینی بدست می آورند .معرفت دینی امري است بشري قائم به اذهان عالمان ،مشتمل بر خطا و
صواب ،قابل كمال و نقص ،تغيير پذیر و اختالف پذیر(همان ،ص .)42

افزون براین در اكثر ادیان منابع مكتوبی به عنوان متن و كتاب مقدس وجود دارد كه منبع آن
دین به شمار می آیند و روش معرفت به آنها نيز روشی تفسيري خواهد بود .در برخی ادیان دیگر
مانند اسالم ،عالوه بر متون مقدس ،عقل و حتی شهود عرفانی نيز جزو منابع دین قرار میگيرد؛
بنابر این روش تعقلی و شهودي نيز جزء روشهاي آن معرفت دینی قرار میگيرند .همچنين
متناسب با هر دینی كه از آن بحث میشود ،مسائل معرفت دینی نيز گسترش مییابد ،اگر دینی
صرفاً حاوي مسائل ایدئولوژیک باشد معرفت دینی آن هم ،مباحثی در حوزة جهان بينیها خواهد
بود و اگر دینی عالوه بر مباحث جهان شناختی ،مباحث عملی ،شریعت و اخالق نيز داشته باشد،
باعث میشود معرفت دینی آن به این محدوده نيز راه یابد.
معرفت دینی امري صرفاً بشري است ،چه منشأ آن دین را الهی بدانيم و چه آن دین را بشري
تلقی كنيم .بنابر این معرفت دینی همانند سایر معارف بشري ،خطاپذیر و تكاملپذیر است .به این
معنا كه هم ممكن است در مواردي كه در شناخت دینی از آن بحث میكند دچار اشتباه شود و
همچنين میتواند كامل تر شود و شناخت بهتري از آن دین ارائه نماید .همچنين مانند سایر علوم،
داراي موضوع و روششناسی و مبادي تصوري و تصدیقی است كه نياز به اثبات و تبيين دارد.
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معرفتشناسی

معرفتشناسی ،مطالعه دربارة شناخت و معرفت است .موضوع معرفتشناسی ،معرفت و شناخت
است و به مسائلی چون چيستی شناخت ،دالیل شناخت و باور و توجيه و غيره میپردازد .بنابر این
معرفتشناسی ضمن ارائه تعریفی از معرفت ،امكان آن را نيز بررسی میكند و پس از اثبات
امكان معرفت ،راه و روش بدست آمدن معرفت را تشریح مینماید .همچنين انواع معرفت و انواع
روشهاي بدست آوردن معرفت را نيز بررسی میكند ،به عنوان مثال اعتبار عقل یا حس یا شهود
به عنوان ابزارهاي شناخت در معرفتشناسی بررسی میشود.
معرفتشناسی 2،امروزه دانش مستقلی است كه تعاریف مختلفی براي آن ارائه شده است .این

اصطالح ،در زبان انگليسی دو ریشه دارد :نخست » « Epistemologyكه به معنی « نظریة شناخت»

به كار میرود.

واژة دیگر » « Theory of knowledgeاست كه معادل عربی آن «نظریه المعرفه» است؛ و با
وجود آن كه از عمر آن بيش از یک قرن نمیگذرد ولی بيش از واژه نخست استعمال دارد.
تعریف معرفتشناسی
الف« .معرفتشناسی» از دیدگاه معرفتشناسان غربی

«معرفت» در غرب فقط از حيث حكایتگرياش بحث شده و جهت وجود شناختی آن مفروض
گرفته شده است یعنی اینكه مثالً بر فرض وجود معرفت و امكان رسيدن به آن ،با چه شرایطی
میتوان به آن دست یافت؟ بهعبارت دیگر با چه شرایط و دالیلی میتوان معرفت را توجيه كرد؟
(توجيه معرفت) بنابراین ،تعریفهایی كه از سوي معرفتشناسان غربی ارائه شده است ناظر به

همين حيثيت حكایتگري است از جمله:
 علمِ شناخت ابزار تفكر.

 شاخهاي از فلسفه كه به ماهيت و حدود و پيش فرضها و مبانی معرفت میپردازند
(هاملين ،ص.)10

 علمیكه به دنبال كشف ماهيت معرفت و توجيه باور میرود.
 علم همان توجيه باورهاست.

در بين تعاریف فوق ،تعریف آخر بيشتر از سایر تعاریف ،مورد توجه معرفتشناسان غربی
واقع شده است.
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ب« .معرفتشناسی» از دیدگاه معرفتشناسان اسالمی

«معرفت» در حوزة معرفتشناسی اسالمی ،هر دو حيثِ مذكور را شامل میشود؛ یكی حيثيت
«هستیشناختی» مثالً اینكه آیا علم از سنخ وجود است یا ماهيت؟ جوهر است یا عرض ،یا كيف
نفسانی است؟ و  ...؛ دیگري اینكه حيثت «حكایتگري» كه در آن از امكان معرفت و اركان و
ارزش معرفت و مطابقت آن با واقع و ،...بحث به ميان میآید .بنابراین مراد از معرفتشناسی

علمیاست كه به بررسی رسيدن به مطلق علم و واقعيت و مطابقت آن و ...میپردازد.

در معرفتشناسی به دنبال پاسخ به سؤاالتی هستيم كه مجموع این سؤاالت و پاسخها مسائل

معرفتشناسی را تشكيل میدهند از قبيل اینكه :برفرض وجود واقعيت ،آیا قابل دست یافتن و

شناخت است؟ بر فرض شناخت ،آیا این شناخت قطعی و یقينی است؟ بر فرض امكان شناخت
یقينی ،ابزار آن چيست؟ آیا این شناخت یقينی مطابق با واقع است؟ مالك مطابقت و معناي
صحيح آن چيست( معلمی ،ص)52؟
موضوع معرفتشناسی
3

محور مركزي همة مسائل معرفشناسی« ،معرفت» است .مراد از آن نزد حكماي اسالمی «مطلق
علم و آگاهی» است 4كه البته داراي مراتبی است و باالترین درجة آن «یقين» میباشد ولی
مقصود معرفتشناسان معاصر غربی از معرفت ،علم و آگاهی است كه آن را به «باور صادق
موجه» تفسير میكنند .طبق نظر نخست ،معرفت اعم از مفاهيم (تصورات) و گزارهها (تصدیقات
و قضایا) است ولی طبق نظر دوم معرفت فقط شامل گزارهها میشود(حسين زاده،ص47و.)48
معرفتشناسی دینی

یكی از مهمترین و جدیدترین نگاهها به دین ،نگاه و چشمانداز معرفتشناختی است.
معرفتشناسی دینی ،یكی از شاخههاي معرفتشناسی خاص است كه به تجزیه و تحليل در
آنچه دینداران معرفتدینی میشمارند میپردازد(فعالی ،ص .)282

معرفتشناسی دینی ،نگاهی است از بيرون به معرفت دینی و به بررسی آن میپردازد .بنابر این
متعلق معرفتشناسی دینی ،معرفت دینی است كه امري بشري و حاصل فهم عالمان دینی است.
همچنين معرفتشناسی دینی معرفتی است درجة دوم كه ناظر به یک معرفت دیگر است .به این
ترتيب معرفتشناسی دینی به چيستی معرفت دینی ،چگونگی حصول این معرفت ،سنجش اعتبار
و ابزارهاي كسب آن و نيز روشهاي فهم دین و مسائلی از این قبيل میپردازد.
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معرفتشناسی دینی ،یک حوزة علمی ميان رشتهاي است .حوزههاي ميان رشتهاي حاصل
تأمالتی هستند كه از برقراري ارتباط و نسبت ميان دو قلمرو ایجاد میشوند و مسائل و موضوعات
تازهاي را براي دانشمندان هر دو معرفت فراهم میكنند(محمدي ،ص .)11معرفتشناسی دینی،
از جهتی متعلق به معرفتشناسی و از جهتی دیگر مربوط به فلسفة دین است؛ از این حيث كه در
فرایند استدالل و موجهسازي باورهاي دینی استفاده میكند ،متعلق به علم معرفتشناسی است؛ و
از این لحاظ كه به دین مربوط میشود و معرفت دینی را موضوع تحقيق و مطالعة خویش قرار
میدهد ،ذیل مباحث فلسفة دین میگنجد .بنابراین معرفتشناسی دینی ملتقاي دو علم است؛
محل التقا و اتصال معرفتشناسی و فلسفة دین.
معرفتشناسی و نظریة شناخت رشتهاي بسيار گسترده از فلسفه است كه به بررسی معرفت
(مطلق معرفت) و توجيه باور ،یا به تعبير چيزم «توجيه باور داشتن» 5میپردازد(چيزم ،ص .) 35
معرفتشناسی مباحث بسيار متنوعی دارد كه در ميان این مباحث ،بحث از «تحليل معرفت» و
بحث از «ساختار معرفت» و «نظریات توجيه» از اهميت بيشتري برخوردارند .به هر حال بسياري از
مباحثی كه در این حوزه مطرح میشود ،در مورد باورهاي دینی نيز قابل طرح است .لذا منظور از
معرفتشناسی دینی یا معرفتشناسی باورهاي دینی ،یک سلسله مسائل معرفتشناختی است كه
اختصاصاً در باب دین شناسی مطرح میشود و با استفاده از روشهاي مقبول در معرفتشناسی
معاصر به بررسی باورهاي دینی (توجيه عقالنی باور دینی) میپردازد ،بنا به گفتهي پالنتينگا:
میتوان از بحثهاي معرفت شناختی دربارة دین انتظار داشت به این مسئله بپردازند كه آیا
میتوانيم به باور دینی معرفت داشته باشيم یا نه؟ (فتحیزاده ،ص )41
موضوع توجيه عقالنيت باور دینی یكی از مهمترین مباحث فلسفة دین و به تعبير پویمن «از
غامضترین مشكالت فلسفی در طول تاریخ فلسفه» است كه در مكاتب و گرایشهاي مختلف
معرفتشناسی دینی مانند ایمانگرایی ،الهيات عقلی/طبيعی و تجربهگرایی دینی با رهيافتهاي
گوناگونی بحث و بررسی شده است .تا همين اواخر ،در بين رویكردهاي مختلف معرفتشناسی
دینی« ،الهيات طبيعی» رویكرد غالب در حوزة عقالنيت باورهاي دینی بود كه نماد «عقلگرایی
حداكثري» یا افراطی به شمار میرود و براساس آن ،عقالنيت و صدق توأمانند.
سنتگرایی

سنـت در معنـاي عـام آن تقریباً به معنـاي آداب و رسـومیاست كه زمـانی طوالنی از آن گذشته
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باشد؛ اما به دليل ارزش و اعتباري كه نزد مردم یک فرهنگ یا تمدن دارد ،به زمان حال نيز انتقال
و ادامه یافته است .همچنين معانی اصطالحی متفاوتی دارد ،مانند :انباشت تجارب انسانی ،قول و
كردار معصوم و سيره پيامبر كه این اصطالح در علوم دینی بهویژه فقه كاربرد دارد ،مجموع
باورها ،هنجارها و عواطف كه در یک تمدن به مرور زمان شكل گرفته است .در یكی از معانی
اصطالحی سنت یكی از دورانهاي سهگانه بشري است كه ویژگیهاي خاصی دارد .زندگی،
علم ،فرهنگ و تمدن انسانی را به سه دوره سنت ،تجدد (مدرن) و فرا تجدد (پست مدرن) تقسيم
مینمایند .هر كدام از این دورانها ویژگیهاي خاص خود را دارند .از دیدگاه سنتگرایانی
چون نصر ،دوران سنتی ،دورانی است كه در آن دین یكی از اركان فرهنگ و تمدن و علم است
و انسان سنتی انسانی است كه با دین پيوند دارد .دوران تجدد ،در مقابل دوران سنت است و
خيلی از اصول آن در برابر اصول سنت است .یكی از آنها ،استقالل از دین و كاستن دین به
حداقل آن است ،دین از ساحت علم و فرهنگ و تمدن به كنار زده میشود و به زندگی شخصی
انسانها محدود میشود .این دوره بر عقل تجربی تأكيد میكند .در ادامه بيشتر در مورد
شاخصههاي تجدد صحبت میشود و دوران فرا تجدد واكنشی است در برابر دوران تجدد و به
نقد اصول آن میپردازد .آنچه سنت گرایان از اصطالح سنت اراده میكنند ،برگرفته از همين
اصطالح سنت است.
تعریف سنت از نظر سنت گرایان

تعریف سنت از نظر سنت گرایان بدین سادگی نيست و دشوار بتوان به تعریفی واحد از نظر ایشان
دست یافت .مهمترین دليل این امر این است كه سنت در نگاه سنتگرایان امري فرازمان و
فرامكان است و در آن عنصر زمان و مكان اهميت چندانی ندارد .درحالیكه چنان كه در تعریف
آن گذشت ،سنت نزد عموم مردم امري زمانمند بوده و ميراث ارزشمندگذشتگان است .در این
راستا ،رنهگنون معتقد است كه مفهوم سنت به حدي تباه شده است كه كسانی كه جویاي باز
یافتن آن هستند ،نمیدانند به كدام جهت روي آورند.
از این روي در این پژوهش به چند تعریف مهم بسنده میكنيم:
لرد نورثبورن بر این باور است كه سنت در معناي درست كلمه ،رشتهاي است كه تمدن را به
وحی پيوند میزند.
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ماركو پاليس نيز سنت را در ذات خود بیصورت و فرا شخصی میداند؛ از این رو از هر
تعریف دقيقی بر اساس معيار كالم (زبان) و اندیشه بشري میگریزد.
سنت از نظر ریشهشناختی صرفاً به معناي آن چيزي است كه منتقل شده است .این واژه
هنگامیكه به صورت « »Traditionلحاظ میشود ،به معناي حكمت و حقيقت نخستين ،ازلی،
تغييرناپذیر ،خطاناپذیر و بیصورت است؛ اما اگر به صورت « »traditionمالحظه گردد ،به معناي
تجسم صوري حقيقت در هيئت اسطورهاي یا دینیِ خاص است كه در خالل زمان انتقال یافته
است.
سنـت در نظـر سنـتگرایان ،امـري جـاودانه ،یـگانه ،فـراشخصی ،بـاطنی ،آسمـانی و وحيانی
و بی وطن است ،بنابراین هميشه و همه جا هست ،هرچند در شرایط گوناگون صورتهاي
گوناگون مییابد.
دكتر نصر ،سنتی را كه در آثار سنت گرایان به كار رفته ،این گونه تعریف مینماید:
 ...سنت ،رسم یا عادت یا انتقال قهري افكار و مضامين از نسلی به نسل دیگر نيست ،بلكه از
سنت ،مجموعه اصولی را مراد میكند كه از عالم باال فرود آمدهاند و در اصل عبارتاند از
یک نوع تجلی خاص ذات الهی ،همراه با اطالق و به كارگيري این اصول در مقاطع مختلف
و در شرایط متفاوت براي یک جماعت بشري خاص .بنابر این ،سنت در عين حال در حد
ذات خود قدسی است(...نصر ،ص .)116

در نگاه سنتگرایان زمانی میتوان تبيين درستی از سنت بدست آورد كه مراد سنتگرایان از
جاودان خرد یا حكمت خالده 6دین و گوهر و صدف آن و امر قدسی مشخص شود .سنت جهان
را داراي اصل و منشائی مقدس(خدا) میداند كه دین از جانب وي بر انسانها آمده تا روشنی
بخش زندگی آنها باشد .دین داراي گوهر(باطن) و صدفی است .باطن و گوهر همة ادیان
یكسان است و باعث وحدت آنها خواهد بود و این همان حكمت خالده است كه ثابت ،فرا
زمانی و فرا مكانی است و صدف ادیان باعث كثرت آنها میشود .بنابر این سنت بر ارتباط این
جهان با اصل آن كه همان امر قدسی است تأكيد میكند و معتقد است حكمت خالده كه باطن
ادیان است اصول این ارتباط را مشخص میكند.
شاخصههای سنت

ماركو پاليس معتقد است هر جا سنت وجود داشته باشد وجودِ چهار امر ضروري خواهد بود:
 .1منشا و منبع سنت كه وحی است؛  .2جریانِ فيضان و نزولِ وحی از سرچشمه وحی كه
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خداست؛  .3راه تحقق كه اگر صادقانه و با ایمان دنبال شود ،انسان به مقامیمیرسد كه میتواند
وحی را دریابد و به آن و به خود ،فعليت بخشد؛  .4تجسم صوري سنت در هنرها ،سمبلها،
شرایع ،علوم و عناصر دیگر.
سنتگرایی در معناي جدید آن ،جریانی است كه با گنون آغاز شده است .این جریان با
فریتيوف شووان به اوج خود رسيد و متفكران و حكيمانی چون كوماراسوامی ،سيد حسين نصر،
ماركوپاليس و مارتين لينگز از برجستهترین ادامهدهندگان آن هستند .این جریان در واكنش به
حاكميت مطلق پارادایم مدرنيته و بحرانهاي ناشی از آن پدید آمد؛ از این روي براي شناخت
بهـتر آن ضـروري مـینماید كه دسـتكم ارزیـابی سنـتگـرایـان از مـدرنيـته را بـه اجمال از
نظر بگذارنيم.
ویژگیهای مهم تجدد گرایی از نظر سنتگرایان

 مشاهدهگرایی ،تجربهگرایی و آزمایش مداري؛
 پذیرش عقل استداللی و انكار عقل شهودي؛

 ماديگرایی و انكار حقایق غير مادي؛ یا الادريگري در نسبت با امور غيبی و خدا؛

 انسان محوري و غایت داشتن انسان و خواستههایش و تسخير جایگاه خدا توسط
انسان؛

 فردگرایی و فرد محوري؛

 برابري طلبی بدون در نظر گرفتن ویژگیهاي معنوي و تفاوتهاي جنسيتی؛
 آزاداندیشی صرف و مخالفت با هرگونه تعبد؛
 سنتستيزي و سنتزدایی؛

 فقدان هيچ شم قدسی و جهل دائمینسبت به امور مابعدالطبيعی؛

 چشمانداز خطی و تكاملی ،كه حاصل تكامل را هم دوران مدرن میدانند.
7

علم قدسی

علم قدسی یكی از اصطالحاتی است كه سنتگرایان در مقابل علم مدرن به كار میبرند تا نشان
دهندة دیدگاه ایشان در خصوص علم مدرن و كاستیهاي آن و در مقابل ،صورت مطلوب ایشان
در این خصوص باشد .دكتر نصر در تعریف علم مقدس چنين میگوید:
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قبل از هر چيز ،علم اعلی یا مابعد الطبيعه ،به مفهوم سنتی آن وجود دارد كه به مبدا الهی و
تجليات آن در پرتو همين مبدأ میپردازد .این همان علمیاست كه به واالترین معناي آن،
میتوان از آن به علم مقدس تعبير كرد . ...این اصطالح در این كتاب و پاره اي از آثار دیگر
نه به منزلة خود معرفت مابعدالطبيعی ،بلكه به منزلة اطالق اصول مابعدالطبيعی بر عالم كبير و
عالم صغير ،بر عالم طبيعی و نيز بر عالم انسانی است(نصر ،ص .)24

بنابراین علم قدسی همان مابعدالطبيعـۀ سنتی است ،اما نه به معناي فلسفی كلمه ،بلكه اطالق
اصول مابعدالطبيعی بر عالم ا نسانی و عالم طبيعی است و همچنين یافتن این علم توسط عقل
شهودي است و نه عقل استداللی ،بنابر این ،علم قدسی بيشتر به عرفان میماند و نه فلسفه عقلی.
البته در ميان مكاتب فلسفی و عرفانی ،به فلسفة اشراقی سهروردي بيشترین نزدیكی را داراست،
چرا كه بر عقل و شهود همراه با هم تاكيد دارند.
8

حکمت خالده

دانش و معرفتی جهان شمول و جاویدان است كه با اصول و حقایق جهانشمول و جاودان
سروكار دارد .این معرفت ،متناظر با متعلقش ،امري شهودي ،باطنی ،مطلق و فراشخصی است.
جایگاه این حكمت قلب ادیان است و تنها راه كسب آن شهود و حضور و توجه به پيامها و
سنتهاي نازل از ذات الهی است.
تاریخچة حکمت خالده

هاكسلی معتقد است كه حكمت همواره در جان انسانها بوده است ،اما نخستين بار  25قرن پيش،
در نظامهاي الهياتی تقریر و كتابت شد .اما واژة  philosophia perenisبه معناي حكمت خالده را
نخستين بار الیبنيتس به كار برد .الیبنيتس حكمت خالده را به عنوان مابعدالطبيعه اي میدانست
كه تشخيص میدهد واقعيت الهی براي عوالم و اشيا و وجود انسان ضروري است.
شووان ظهور این اصطالح را به رنسانس بازمیگرداند و این علم را تغييرناپذیر و خطاناپذیر
میداند .شووان براي اینكه پاي فلسفة رایج را از قلمرو حكمت خالده برچيند ،به جاي عبارت
 perennial philosophyتعبير  Sophia perenisرا به كار میبرد.
دكتر نصر معتقد است كه در تمدن غرب تعبير

philosophia perenis

را كه معادل التين

 perennial philosophyاست ،نخستين بار اگوستينو استيوكو فيلسوف و الهیدان اگوستينی مشربِ
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دورة رنسانس به كاربرد؛ اما به عقيدة ایشان در تمدن اسالمیابن مسكویه پيش از الیبنيس و
اگوستين اصطالح حكمت خالده را مطرح كرده است.
البته دكتر نصر بر این باور است كه این حكمت ابتدا از طریق هرمس(ادریس نبی) به دست
فيلسوفان رسيد و در آثار فيلسوفانی چون افالطون ،فيثاغورث ،پارمنيدس و  ...منعكس شد.
از نظر وي مقصود شيخ اشراق از حكمت الهی یا حكمت لدنيه و مقصود مالصدرا از حكمت
ازلی نيز همان حكمت خالده یا جاودان-خرد میباشد.
فریتيوف شووان معتقد است طبق دیدگاه حكمت خالده ،حقایقی وجود دارد كه ذاتی روح
انسانی است و در عمق قلب انسان و عقل ناب مكنون است و كسانی كه بتوانند از استعداد تفكر
معنوي استفاده كنند ،از این حقایق بهرهمند میشوند .انسان از توانایی استدالل و قابليت استدالل
و شهود فوق استداللی معينی برخوردار است(شووان ،ص .)102
ویژگیهای حکمت خالده

حكمت خالده جهان شمول ،داراي جنبة الهی ،نگاه الهی به مابعدالطبيعه و كليد فهم ادیان است.
حكمت خالده جهان شمول است به این معنا كه فراتر از زمان و مكان است و در ميان همة اقوام
در همة زمانها وجود دارد .برخورداري از اصول اصلی الهی موجب این ویژگی میشود چراكه
این اصول تغير و تبدیل ناپذیر هستند .حكمت خالده الهی است و ساختة دست بشر نيست و در
نهاد سنتها و ادیان قرار دارد ،براي همين هم براي فهم آن باید در درون یک سنتی كه شامل آن
است آن را یافت .در نهاد حكمت خالده ،مابعدالطبيعه محض قرار دارد كه همان علم به حقيقت
الحقایق و علم مقدس است .مابعدالطبيعه حقيقتاً علم الهی است و معرفتی است كه تزكيه و
روشنگري میدهد و میتوان گفت همان عرفان است .حكمت خالده همان معرفتی است كه در
قلب ادیان نهفته است و معن اي تمام ظواهر و صدف دین كه همان شعائر و نمادها و شریعت و
غيره است را مشخص میسازد بنابر این حكمت خالده كليد فهم دین است و كثرت ادیان را هم
توجيه میكند بدون اینكه كوچکترین لطمهاي به اعتبار آنها و لزوم پيروي از یک دین
مشخص وارد كند(مهدوي ،ص .)105
روش دستیابی به حکمت خالده

سنتگرایان كه به نقد عقل جزئی و استدالیی میپردازند و انحصار معرفت در آن را از
ویژگیهاي منفی تجدد میداند ،روش وصول به حكمت خالده را عقل شهودي میدانند .عقل
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شهودي غير استداللی بوده و معرفت بیواسطهاي نسبت به اصول دارد .عقل شهودي در نهاد
آدمیاست و واجد یقين مابعدالطبيقی میباشد چرا كه در آن عالم و معلوم وحدت دارند .این
معرفت از خدا سرچشمه میگيرد و براي انسان از آن جهت حاصل میشود كه از اصل الهیاش
جدا نيست و بر خالف ایمان كه انفعالی است ،این معرفت فعاالنه است(همان ،ص .)106
دین و سنت

از نظر سنتگرایان به یک معنا دین و سنت ،هر دو ،پيوندِ ميان انسانها با یكدیگر و پيوند ميان
انسان با امر قدسی و حقيقه الحقایق هستند.
گنون نيز بر این عقيده است كه دین و سنت در همة كتب و ادیان الهی یكی است؛ اگر چه
براي تطابق بيشتر با هر گروه و دورهاي ،صورتهاي گوناگون پذیرفته است .گنون دین را بخشی
از سنت یا مصداقی از مصادیق آن میپندارد.
مارك سجویک مدعی است دو خوانش از سنتگرایی گنون وجود دارد.
 .1آنـان كه به یـک دیـن خـاص تكـيه دارنـد و سنـت و سنـتگـرایی برايشان به منزله یک
گام است؛
 .2آنان كه سنت را نوعی دین برتر میدانند كه وحدت بخش تام ادیان است .سنتگرایی براي
این گروه به عنوان هدف اصلی است نه به منزله یک گام.
از نظر سنتگرایان دین دو ساحت دارد (گوهر و صدف دین):

 از نظر ظاهر :احكام ،شرایع و قوانين دین .این ساحت سبب تنوع ادیان سنتها و
مخصوص عوام است :این پهنه از دین همان صدف دین.

 ساحت باطن :این بخش از دین در واقع طریقت و درونمایة ادیان و سبب وحدت ادیان
و سنتهاست .این پهنه مخصوص عرفا و حكماست و گوهر دین است.
دین

دیدگاه سنت گرایان در خصوص دین ،براي فهم نظرگاه آنان ضروري است .سنتگرایی در
تعریف ایشان از دین مشخص میشود .دین از نظر ایشان باید وحيانی باشد و دینی كه ساختة بشر
باشد ،باطل و كژآیين است .زیرا اصوالً دین آن چيزي است كه از جانب اصل مقدس جهان بر
انسانها نازل میشود و ارتباط این دنيا و آن منشا قدسی را مشخص مینماید .پس دین رابطه و
پيوند دهندة انسان با اصل و حقيقت جهان است.
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دین انسان را به حقيقت پيوند میدهد .هر دینی نهایتاً شامل دو ركن ذاتی و اساسی است:
 .1آموزه كه وجود مطلق را از نسبی ،حقيقت مطلق را از حقيقت نسبی و ارزش مطلق را از
ارزش نسبی متمایز و مشخص میسازد.
 . 2شيوه و رویشی كه براي تقرب به حق و رهنمون ساختن انسان به وجود مطلق و زندگی
مطابق با اراده و مشيت الهی ارائه میدهد.
این دو ركن ،یعنی آموزه و روش -كه اولی وسيلهاي است براي تمایز نهادن ميان حق و
باطل و دومی راهی است براي وصال انسان به حق -در هر دین سنتی و اصيل وجود دارد و
در واقع ،گوهر هر دین به شمار میرود(نصر ،ص .)76

دیدگاهی كه در تعریف دین ارائه می دهند ،به تعریفی كه در ابتداي مقاله از دین ارائه دادیم
مشابه است .ایشان هم دین را داراي دو بخش نظري و عملی میدانند .در واقع دین هم
آموزههایی دربارة چيستی جهان و حقيقت و باطل ارائه مینماید و هم راهكار رسيدن به حقيقت
و رهایی از باطل را نمایان میسازد .خداوند كه حقيقت مطلق است ،انسان را آفریده .انسان در
زندگی دنيایی خود ،از اصل خویش كه همان خداست دور افتاده و باید به آن بازگردد و فلسفة
آفرینش وي نيز بازگشت به سوي آن حقيقت است .به این علت خداوند دین را كه پيوند انسان
دور افتاده ،به حقيقت است را براي وي از طریق وحی میفرستد تا انسان بتواند این راه را طی
نماید .در واقع مفهوم طریق در این تعریف كليدي مینماید .انسان از وطن خویش دور افتاده باید
طریق و راهی را براي رسيدن به آن طی كند .دین در اولين ركن خود آن راه را و لزوم پيموندن
آن را مشخص می سازد و در ركن دیگر خود ،چگونگی و روش پيمودن این راه و طریق را نشان
میدهد .بنابر این ،لزوماً باید دین وحيانی و از جانب آن حقيقت باشد و در غير این صورت ،دینی
كه ساخته دست خود بشر باشد باطل است.
بدون ارشاد و هدایت الهی و بدون وحی به معناي عام آن وجود هيچ دینی امكانپذیر نيست.
و انسان نمی تواند به خدا نزدیک شود ،مگر آنكه خود خداوند به واسطة فضل و عنایت
خویش راهی پيش پاي او بگذارد (همان ،ص .)77
وحدت ادیان و سنتها

سنتگرایان تكثر و تفاوتهاي ضروري بين ادیان را یک تفاوت ظاهري و سطحی میدانند و
معتقد هستند این ادیان در یک ساحت متعالی ،با یكدیگر وحدت دارند .به عقيدة ایشان با كنار
زدن صدف و پوسته ادیان كه وجود آن هم در جاي خود ضروري است ،به اصل و گوهر ادیان
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میرسيم كه همة ادیان در آن مشترك هستند و وحدت دارند .این گوهر مشترك همان حكمت
خالدهاي است كه سنتگرایان مطرح میكنند.
شووان عالیترین مرتبة وحدت ادیان و سنتها را مرتبه حقيقـۀ الحقایق میداند و از آن با
عنوان"وحدت متعالی ادیان" یاد میكند و در نسبت با آن ،سنن و شرایع و ادیان را نقطههایی در
محيط دایره میداند كه به كانون دایره وصل میشوند.
وي دین را "مطلقِ نسبی" میداند ،بدین معنا كه هر دین در نسبت با ادیان دیگر نسبی است،
اما همان دین براي پيروان خودش مطلق است .وي به همين علت ميان ادیان و شرایع وحدتِ در
عين كثرت را حاكم می داند .از این روي به نگرش وي ادعاي هرگونه انحصارگرایی و برتري
دینی از سوي دینداران منتفی است و هر قومیباید مبتنی بر دین خود عمل كنند .وي براي تبيين
این عقيده مثال میزند كه ما در آسمان ميليونها خورشيد و ستاره داریم؛ اما تنها یكی از آنها
روشنیبخش زندگی ماست.
این آموزه در دیدگاههاي اسالمینيز به نوعی یافت میشود؛ چرا كه قرآن ،تنها دین را اسالم
میداند «ان الدین عنداهلل االسالم»( آل عمران )19 /كه تمام انبيا مبلغ آن بودهاند .همچنين در
اسالم این پذیرفته شده و ضروري است كه پيامبران اولوالعزم شریعت خاص خود را داشتهاند و
شریعتی كه پيامبر اسالم آوردند با شرایع گذشته كامالً متفاوت بوده است .بنابراین ،از نظر اسالم
هم بين همة ادیان یک وحدت است و آن وحدت هم در اصول اساسی آنها است كه طبق آن
همة ادیان اسالم خوانده میشوند .این دین واحد تا پيش از آمدن پيامبر اسالم(ص) در هر زمان و
مكانی شریعت و آیين متناسب با آن شرایط را دارا بوده و به این واسطة تكثري در شریعت و نه
اصل دین داشته است .با رسالت پيامبر اسالم ،كاملترین شریعت كه مناسب همه مكانها و همة
زمانهاي بعد از ایشان است نازل میشود و بعد از آن دیگر شریعت جدیدي نخواهد آمد همان
سان كه پيامبر دیگري نخواهد آمد.
گوهر دین براي همة اقوام و ملل یكسان است ،زیرا اوالً جز اسالم ،هيچ دینی مقبول حق
متعالی نيست .ثانياً حقيقت انسان كه آفریدة خداست واحد و تغيير ناپذیر است ... .مقتضيات
زمان نيز موجب تغيير فروع دین است ولی اصول و كليات دین را دگرگون نمیكند .به
عبارت دیگر ،دین واحد ،ثابت و هميشگی است ،اما شریعت و منهاج متعدد و متغير است و
میتواند موقت باشد(جوادي آملی ،1380 ،ص .)74
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بنابر این از نظر اسالم هم وحدتی بين ادیان است ،با این تفاوت كه در اسالم تكثر در شریعت
است و نه دین و تنها شامل ادیان ابراهيمیو ادیان الهی میشود و نه همة ادیان الهی و غير الهی.
در صورتی كه گستره ادیانی كه سنت گرایان از آن صحبت میكنند متفاوت است .دكتر نصر در
این زمينه میگوید:
تصور از دین در حكمت خالده چنان گسترده است كه ادیان از سنخ بدوي و تاریخی،
سامیو هندي ،اسطوره اي و انتزاعی را دربرمیگيرد .سنت ...تمام وجوه و انواع تجلی الهی
را در الیههاي خود دارد .چنين تصوري از آموزه سنت ،امكان میدهد كه الهيات واقعی دین
تطبيقی را كه در واقع باید آن را مابعدالطبيعه دین تطبيقی ناميد ،پدید آوریم(مهدوي،1390 ،
ص . )114

دكتر نصر عنصر مشترك همة ادیان را معنویت میداند و هر چه داراي این عنصر باشد ،از نظر
وي تحت عنوان دینی كه در سنتگرایی از آن بحث میشود قرار میگيرد(همان ،ص ،)115
البته سنتاندیشان قائل به تفاوت راست آیينی با كژ آیينی هستند كه در مطالب بعدي توضيح
داده میشود ،اما راست آیينی ایشان با دیدگاه اسالم متفاوت است .شایان ذكر است سنتگرایان
وحيانی بودن را اصلیترین شاخصة دین بودن میدانند.
هر دین وحيانی دین است و یكی از ادیان است ،دین است از این جهت كه شامل حقيقت
اس ت و راهی براي رسيدن به آن است؛ و یكی از ادیان است از این جهت كه مطابق با
نيازهاي معنوي و روحی مخاطبان خاص خود ،بر وجه خاصی از حقيقت تاكيد میورزد
(نصر 1383 ،ص  .)75با این وجود تفسيري كه از ادیان وحيانی ارائه مینمایند گسترده تر از
تفسير اسالمیمینماید.
وحدت متعالی ادیان و پلورالیسم دینی

شاید اینگونه به نظر برسد كه نظریة سنتگرایان در خصوص وحدت تمامی ادیان به نظریة
پلوراليسم دینی شباهت داشته باشد چرا كه طبق نظر سنتگرایان ،كثرت ادیان پذیرفته شده و هر
یک از آنها براي پيروانشان داراي حجيت و معتبر هستند ،اما این نظریه تفاوت بسيار زیادي با
تكثر ادیان دارد و به هيچ وجه نمیتوان آن دو را یكسان شمرد چرا كه اساس نظریة سنتگرایان
وحدت است و اساس نظریة پلوراليسم كثرت .سنتگرایان از طریق ارجاع كثرت به وحدت ،به
آن كثرت اعتبار میدهند و به هيچ وجه كثرت را به تنهایی معتبر نمیدانند در صورتی كه
پلوراليسم بدون ارجاع كثرت به وحدت ،كثرت را معتبر میداند .سنتگرایان مبناي این دو نظریه
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را با هم تفكيک میكنند و پلوراليسم را فاقد مبناي معرفتی و برآمده از دموكراسی میدانند كه
اساس آن آزادي مطلق است و در واقع اصل دین را باور ندارد ،در حالی كه سنتگرایيان با
مبناي الهی و قبول نبوت و اصل الهی ادیان ،راهی را براي وحدت آنها باز میكنند(مهدوي،
 ،1390ص .)116
بـه عنـوان نمـونه ،جـان هيـک به عـنوان یكی از بزرگترین مدافعان نظریة پلوراليسم ،با
مبانی معرفتشناسی كانت سعی در تبيين این دیگاه دارد در حالی كه مبانی سنتگرایان با
معرفتشناسی كانت نهایت دوري را دارد و ایشان بر خالف كانت مابعدالطبيعه را قبول داشته و
اساس كار خود قرار میدهند « .استفادة هيک از مبانی تجربهگرایانه و قائل بودن وي به انسانی
بودن آموزهها و تفاوتهاي ادیان و لزوم جرح و تعدیل آنها و در مقابل ،الهی و آسمانی دانستن
تمام آموزههاي ادیان مختلف و جایز ندانستن دستكاري آنها» (محمدرضایی ،ص  )19از
اختالفات اساسی این دو نظریه است.
نظریة سنتگرایان در وحدت متعالی ادیان را شاید بتوان با دیدگاه شمولگرایی

inclusivism

در این زمينه مقایسه كرد .در باب تكثر ادیان ،میتوان سه نظریة كلی را دستهبندي كرد،
انحصارگرایی كه طبق آن فقط یک دین میتواند پيروان خود را سعادتمند سازد ،تكثرگرایی
كه طبق آن همة ادیان معتبر شناخته شده و فرقی بين آنها در نظر گرفته نمیشود و شمولگرایی
كه به نوعی بين این دو دیگاه میباشد.
شمولگرایی از انحصارگرایی فراتر میرود ،زیرا به رغم پذیرفتن این مدعاي انحصار گرایانه
كه یک دین خاص ،حق مطلق است ،میپذیرد كه پيروان سایر ادیان نيز (به دليل آنچه در
همان دین حق محقق شده است) میتوانند رستگار شوند(پترسون و  ،1376 ،...ص .)415

دیدگاه شمولگرایی نسبت به دیدگاه انحصارگرایی و پلوراليسم ،شباهت بيشتري به دیدگاه
سنت گرایان دارد ،زیرا میپذیرد پيروان ادیان مختلف میتوانند به سعادت برسند و این هم به
خاطر وحدتی است كه بين این ادیان است ،چرا كه مبناي شمولگرایی براي به سعادت رسيدن
پيروان ادیان دیگر ،آن جنبه از حقيقتی است كه در آن ادیان هم یافت میشود ،به عبارت دیگر
به خاطر آن آموزههایی است كه ادیان دیگر با دین حق مشترك هستند ،اما این دیدگاه با نظریة
سنتگرایان از جنبهاي اختالف دارد كه باعث میشود این دو نظریه متفاوت باشند ،زیرا
شمولگرایی یک دین را دین حق میداند در حالی كه سنتگرایی بين ادیان تفاوتی قائل نيست
و همة آنها را دربردارندة گوهر متعالی و مشترك دین میداند .البته سنت گرایان نيز معتقد
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هستند براي پيروان هر دین ،فقط همان دین اصل و معتبر میباشد اما این دیدگاه با توجه به پيروان
هر دین مشخص است و نه به صورت مطلق .اما دیدگاهی كه در اسالم مطرح میشود و از آن
سخن رفت را میتوان در زمرة دیدگاه شمولگرایی حساب كرد چرا كه طبق دیدگاه اسالم ،پس
از پيامبر اسالم(ص) ،تنها شریعت و آیين اسالم اعتبار دارد ،اما كسانی كه از دین دیگري پيروي
كردهاند و این از روي عناد و سوءنيت آنها نبوده ،به خاطر آموزههاي مشتركی كه بين اسالم و
آن دین دیگر است میتوانند سعادتمند شوند.
اصول و مبانی وحدت متعالی ادیان
 .1تنوع ضروری وحیها و تنوع صور دینی

انحراف در ادیان و همچنين گوناگونی نژادها و فرهنگهاي انسانی ،دو دليل تنوع و تكثر دینها
هستند .متفاوت بودن انسانها ،یكی از دالیلی است كه موجب تعدد ادیان میشود زیرا خدا با هر
قومیبه زبان همان قوم سخن میگوید.
مبناي شووان در مواجه با این مسئله ،تنوع بشر است .او كه بر وحیهاي متكثر تاكيد دارد به
طور متناظر نوع بشر را نيز به شاخههاي متعددي تقسيم میكند كه هر یک ویژگیهاي خاص
خود را دارد .این شاخههاي مختلف انسانی ،مخاطب وحی قرار میگيرند و همين تفاوت
ميان قابلهاي بشري ،تفاوتهاي ميان صور حقيقت را رقم میزند (مهدوي،1390،
ص .)118

طبق این دیدگاه وحی ،صورت حقيقت است و باید بين آن و خود حقيقت تفاوت قائل شد.
حقيقت چيزي وراي وحی است و وحی ،صورتبندي آن حقيقت است .این صورت بندي ،با
توجه به مخاطب آن ،متفاوت میشود و با تنوع مخاطبين وحی ،ادیان متفاوتی به وجود میآیند
كه همه آنها در حقيقتی كه از آن حكایت میكنند و صورت آن میباشند مشترك هستند و
تفاوت آنها در نوع صورتی است كه از آن حقيقت ارائه میدهند.
پس هر وحی داراي بستري است كه با توجه به آن نازل میشود و نمایانگر حقيقت است.
 .2اصل راست آیینی

راست آیينی در مقابل كژآیينی ،یكی از مسائلی است كه در فهم نظریة سنتگرایان باید مورد
نظر قرار داد .ایشان همة آیينها را واجد ویژگی راست آیينی نمیدانند و تنها دینی كه راست
آیين باشد را مشمول نظریه وحدت متعالی ادیان میدانند« .سنتگرایان ،اصولی همچون داشتن
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منشا الهی ،تعليم مطلوب و روش معنوي كارآمد را براي راست آیينی بایسته میدانند»(همان،
ص .)19دینی كه چنين باشد ،معنویت را فعليت میبخشد و باعث واقعيت یافتن آن میشود .این
دین باید منشائی الهاي و نه فلسفی و بشري داشته باشد تا داراي چنين ویژگیاي باشد .دینی كه
داراي آ ن گوهر اصيل و متعالی همه ادیان است .همچنين راست آیينی به نوعی باطنیگري هم
هست ،زیرا مالك راست آیين بودن یک دین بررسی درون مایههاي باطنی آن و نه ظواهر و
شریعت آن است.
 .3تفاوت قلمرو ظاهر و باطن ادیان

براي تحقق وحدت متعالی همة ادیان ،سنتگرایان دین را به اجزایی تقسيم میكنند .جدا كردن
ساحت و قلمروي ظاهري و همچنين قلمروي باطنی ادیان ،باعث میشود هم كثرت ادیان و هم
وحدت آنها قابل توجيه باشد تا وحدت را به گوهر و قلب آنها نسبت دهيم و همه آنها را
داراي باطنی یگانه بدانيم و كثرت و تفاوت را مخصوص ساحت ظاهري آنها قلمداد كنيم.
شریعت ،مناسک ،نمادها و سنبلها ،آیينها و غيره ساحت ظاهري ادیان هستند و عرفان ،گوهر و
باطن ادیان می باشد .گویی ظاهر ادیان همانند لفظ است و باطن آن مانند معنا كه در زبانهاي
مختلف ،الفاظ متفاوتی هستند كه بر یک معناي واحد داللت میكنند .این الفاظ در ظاهر با
یكدیگر فرق دارند ،اما معناي همة آنها یكسان است و به یک حقيقت اشاره دارد.
تعبير صدف و گوهر دین ،نمایانگر تفاوت ساحت ظاهري و باطنی ادیان است .شووان در
كتاب اسالم و حكمت خالده میگوید:
هر دینی صدفی دارد و گوهري .اسالم به واسطة گوهرش چون آذرخشی در سراسر جهان
منتشر شد و گسترش آن به جهت صدفش متوقف گشت(شووان ،1383 ،ص .)30

صدف هر دین باعث محدودیت آن میشود چرا كه متناسب با مخاطبان در زمان و مكان
خاصی است و این مسئله خود نشانگر علت تكثر ادیان است .اما گوهر ادیان این محدودیت را
ندارد و قابل گسترش به همه انسانها در همه زمانها و مكانهاست.
 .4وحدت درونی ادیان

براي یافتن نقطهاي كه همة ادیان در آن یكسان هستند و به وحدت میرسند ،باید قلب و گوهر
اصلی آنها را نشان داد .توحيد ،اساسیترین اصل همة ادیان است.
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رابطه سنتگرایی و معرفت دینی

سنتگرایی از طریق نگرشی كه نسبت به دین ارائه میدهد با معرفتشناسی دینی پيوند مییابد.
مهمترین اصلی كه در رابطة سنت و معرفتشناسی دینی مورد توجه قرار میگيرد ،تلقی سنت از
دین و گوهر و صدف آن و حكمت خالده است چرا كه نتایج این اصل ،در معرفتشناسی دینی
تأثير خواهد گذاشت .اینكه همة ادیان داراي یک گوهر واحد هستند كه پيوند آنها با حقيقت
الحقایق و امر قدسی است و این گوهر واحد همان حكمت خالده است كه ثابت و فرازمانی و فرا
مكانی است ،نگرشی نسبت به دین ارائه میكند كه در چگونگی معرفت دینی تاثيرگذار است.
همچنين ر اه شناخت حكمت خالده و گوهر دین ،شهود است و این بيانگر ابزار و روش بهدست
آوردن معرفت دینی میباشد.
چنانكه به اجمال گفته شد در سنتگرایی اصولی وجود دارد از جمله :پذیرش امر قدسی یگانه
و مشترك در تمام سنتها ،پذیرش وحی ،پذیرش اصل متعالی ادیان و اصل متعالی انسان و
پذیرش ادراكات غير حسی از جمله علم غيب و  ...كه این موارد در دین نيز تقریباً اموري
پذیرفته شده و مبنایی هستند .افزون بر این در دین وحی و عقل شهودي ،مهمترین راههاي
كسب و دریافت حقيقت هستند؛ بنابراین با توجه به نظر سنتگرایان ،راه تعامل دین و سنت
هميشه هموار است .همچنين هم در دین و هم در سنت دارا بودن صالحيتهاي اخالقی نيز
اصل و مبناست.
دین پژوه اصل وحی و الهی بودن دین و وحدت متعالی ادیان و سایر گزارههاي اینچنينی
سنتگرایان را قبول میكند و وارد دینپژوهی میشود ،بدون اینكه التزامی به شریعت و ظاهر و
صدف یک دین خاص داشته باشد .این نگاه به خاطر اینكه به ساحت ظاهري و صدف ادیان
حجيت مطلق نمیدهد و نگاهی نوع دومی به آن دارد ،شبيه نگاه برون دینی است و به واسطه
قبول داشتن اصل وحی و نبوت و باطن ادیان ،به رویكرد درون دینی شباهت پيدا میكند.
نتیجه

سنتگرایی با توجه به اینكه به اصل یگانه و متعالی ميان ادیان و سنن معتقد است و متناظر با این
اصل در نهاد انسانها نيز قائل به اصلی متعالی است ،راه تعامل ميان ادیان را هموار كرده است.
همچنين از آنجا كه ادراكات حضوري و شهودي و نيز باور به وحی و خدا ،جزء اصول آن
است ،راه تعامل دین با سنت را نيز فراهم آورده است .اما از آنجا كه هيچ دین یا مسلكی را برتر
از ادیان یا مسلکهاي دیگر نمیداند و هر دینی را براي پيروان خود ارزشمند و مطلق میپندارد،
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به نظر میرسد راه ارزیابی را محدود میكند و به نوعی محک و معيار ارزیابی و سنجش بين
ادیان را از مخاطب میگيرد.
اما مهمترین تأثيري كه سنتگرایی بر معرفتشناسی دینی میگذارد طرح نظریة حكمت
خالده است .طبق این نظریه ،معرفتشناسی دینی تحول مهمی مییابد .همانگونه كه گفته شد،
اعتقاد به حكمت خالده موجب میشود دین را داراي یک قلب و باطنی بدانيم كه همان حقيقت
و اصل دین است و بين همة ادیان مشترك است .راه وصول به این حكمت ،عقل شهودي است.
این نظریه به دستاوردهاي مهمیدر معرفتشناسی دینی موجب میشود ،به عنوان مثال اهميت
عقل شهودي در راه وصول به معرفت دینی وحدت قلب همة ادیان كه موجب میشود راه
مطالعات تطبيقی بين ادیان حتی بهصورت درون دینی باز شود و مطالعة تطبيقی ،نه تنها روشی
براي بررسی شباهتها و تفاوتهاي ادیان ،بلكه وسيلهاي براي رسيدن به باطن مشترك همة
ادیان شود.
همچنين سنتگرایی میتواند دیدگاهی نوین را در دین پژوهی ارائه نماید .تقسيمیكه در
مورد نوع نگاه و رویكرد به دین پژوهی رایج است ،تقسيم به نگاه درون دینی و برون دینی است.
رویكرد درون دینی به روشی گفته می شود كه در آن دین پژوه ،با پذیرفتن اصل دین و حقانيت
آن وارد مطالعه دین میشود و رویكرد برون دینی نوعی از مطالعه است كه در آن حقانيت و
صحت ادعاها ي دین اثبات نشده و دین پژوه ،اعتقادي به حقانيت دین ندارد .اما بر اساس دیدگاه
سنتگرایان ،میتوان رویكرد جدیدي در حوزة دینپژوهی داشت .به این صورت كه دینپژوه
اصل وحی و الهی بودن دین و وحدت متعالی ادیان و سایر گزارههاي اینچنينی سنتگرایان را
قبول میكند و وارد دین پژوهی میشود ،بدون اینكه التزامی به شریعت و ظاهر و صدف یک
دین خاص داشته باشد .این نگاه به خاطر اینكه به ساحت ظاهري و صدف ادیان حجيت مطلق
نمیدهد و نگاهی نوع دومیبه آن دارد ،شبيه نگاه بروندینی است و به واسطة قبول داشتن اصل
وحی و نبوت و باطن ادیان ،به رویكرد درون دینی شباهت پيدا میكند.
یادداشتها

 .1تجربة حسی كه توسط جریانهاي فلسفی تجربهگرا و تحليلی ارائه میشود.
2. Theory of knowledge or Epistemology

 .3البته علت اینكه دو واژة «علم و معرفت» را مترادف گرفتيم به دليل اتفاق نظر اكثر
معرفتشناسان در مورد این موضوع است واال با نگاه دقيق خواهيم یافت كه این دو داراي
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معانی متباین متعددي هستند(براي مطالعة بيشتر ر.ك :مصباح ،محمد تقی ،آموزش فلسفه،
ج ،1ص 63-64و سجادي ،سيد جعفر ،فرهنگ معارف اسالمی ،ج.)3
 .4علم و معرفت بدین معنا شامل «غير یقين» (اطمينان و ظن ) هم میشود كه در امور عرفی و
روزمره ما جاري است.
5. Justification of believing
6. perennial philosophy
7. Scientia sacra
8. perennial philosophy
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