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  چکیده
گرایی یک جریان فکري جدید است کـه در واکـنش بـه رونـد رو بـه رشـد        سنت

ــه  ــانی انســان  مدرنیت ــده اســت. بررســی مب ــد آم ــروز پدی ــان ام ــناختی،  در جه ش
دهد که این جریان فکري فاقـد   گرایی نشان می شناختی سنت شناختی و دین معرفت

توان آن را در نسبت سلبی با مفاهیم اصلی  هرگونه ماهیت ایجابی است و صرفاً می
  گرایی بـیش  د. سنتگرایی درك کر مدرنیته نظیر سوژة استعالیی، علم مدرن و عرفی

که برآمده از اصول و مبانی سنتی و مـذهبی باشـد، نـوعی ایـدئولوژي مـدرن       از آن
گرفته است و هویـت خـود را بـه صـورت       ستیزي شکل است که بر مبناي مدرنیته

دهـد کـه    کند. پژوهش حاضـر نشـان مـی    سلبی و از طریق نفی مدرنیته تعریف می
صـر بـه مفـاهیم و مبـانی سـنتی اغلـب بـا        گرایانی نظیر سیدحسین ن رویکرد سنت

ها  تر آن هاي اساسی دارد و بیش هاي سنتی متفکران جوامع پیشامدرن تفاوت نگرش
هـا سـعی در ترسـیم نـوعی      سازي آن ها و مفاهیم مدرن و با وارونه با الهام از انگاره

تفکر ضدمدرن دارند که مختصات آن چندان با مناسبات فکري و الگوهاي زنـدگی  
هـاي سـنتی    گرایی بـا انگـاره   خوانی سنت مع سنتی تطابق ندارد. همین عدم همجوا

هـاي تـاریخی جوامـع     ها بـا واقعیـت   هاي آن باعث شده است تا بسیاري از نگرش
گرایـی را دچـار یـک دوگـانگی مبنـایی کنـد.        پیشامدرن در تعارض باشد و سـنت 

پـردازد و از   درن مـی هاي پیشـام  سو به نفی مدرنیته به سود سنت گرایی از یک سنت
بنـدي   سوي دیگر با گسست از مبانی پیشامدرن، منطـق درونـی مدرنیتـه در تقسـیم    

  کند. پذیرد و بازتولید می مبتنی بر دوگانگی سنت و مدرنیته را می
  گرایی، مدرنیته، دین، وحدت متعالی ادیان.   سنت، سنت :ها دواژهیکل
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  مقدمه. 1
انتشار آن در همۀ جهان، مدرنیته را بـه فراروایـت غالـب و    روند تکوین مدرنیته در اروپا و 

گسـتري علـم و فنـاوري     گفتمان حاکم در اغلب جوامع امروزي تبدیل کرده اسـت. جهـان  
سازي الگوهاي زندگی مدرن در اغلب جوامع امروزي شـده اسـت و    مدرن منجر به جهانی

و نهادهـاي سـنتی در جوامـع     ها، باورها پیامد این روند فروپاشی یا دگرگونی بنیادي ارزش
تـر جوامـع غیراروپـایی در     گوناگون است. تغییرات سریع در هویت فکري و فرهنگی بیش

هاي مختلف فرهنگی، سیاسـی و اجتمـاعی شـده     فرایند مدرنیزاسیون اغلب منجر به واکنش
  است.

هـاي اجتمـاعی در مقابـل تحـوالت جدیـد در       ها و سنت رنگ شدن باورها و ارزش کم
هـاي   گذار با پیامدهاي ناخواسته فرهنگـی همـراه بـود و ناهنجـاري      ر جوامع در حالت بیش

تـوان آن را در بسـیاري از    هـایی کـه حتـی مـی     زیادي را با خود به دنبال داشت؛ ناهنجاري
جوامع مدرن اروپایی هم مشاهده کرد. بسیاري از متفکران بومی و منتقدین سنتی مدرنیته در 

فکـران نـوگرا هـم اغلـب در مقـام نقـد برخـی از         هایی از روشـن  این جوامع و حتی گروه
هاي فکري و فرهنگی مختلفـی در   اند و جریان هاي مدرنیته و دستاوردهاي آن برآمده ویژگی

یافتـه   واکنش به این روند در اغلب کشورهاي در حال توسعه و حتی برخی جوامع توسـعه 
  اند.  پدید آمده
تـوان آن را جـزء    ري و فرهنگی مهمی است کـه مـی  هاي فک گرایی یکی از جریان سنت

هاي فکري به روند فراگیر گسـترش مدرنیتـه و فروپاشـی الگوهـاي      همین  دسته از واکنش
 کـامالً  فرهنگی و فکري جریان یک گرایی سنتی زندگی در جوامع پیشامدرن دانست. سنت

 سـنتی  باورهـاي  و زندگی سبک از مدرنیته زدایی افسون روند به واکنش در که است جدید
 آن نقـد  و مدرنیتـه،  مبـانی  سازي وارونه با تا دارد تالش فکري جریان این. است آمده پدید
 .دهـد  ارائـه  امـروزي  در جوامـع  آن نـامطلوب  پیامـدهاي  و مدرنیته تضادهاي از رفتی برون
 بـه  نظـري  واکنش یک باشد، فکري رویکرد یا نگرش نوع یک که آن تر از بیش گرایی سنت

 و پیشـامدرن  میراث حفظ با تا دارد تالش است؛ و غیراروپایی جوامع در نوگرایی گسترش
همـین ویژگـی    .بپـردازد  نـوگرایی  رونـد  بـا  تقابل به جوامع این عرفانی و مذهبی باورهاي

گرایی برخالف  گرایی را فاقد هرگونه مبانی ایجابی منسجم و دقیق ساخته است. سنت سنت
هاي انتقادي و پسامدرن که مدرنیته را به عنوان یک روند تـاریخی مـورد نقـد قـرار      جریان
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رفتی تـازه را پیشـروي منتقـدین     شکنی آن، برون کنند تا با نقد و شالوده دهند و تالش می می
کار فکري و فرهنگی است که به جاي نقد مدرنیتـه بـه    رار دهند؛ صرفاً یک جریان محافظهق

سیدحسـین نصـر یکـی از    پـردازد.   بینـی پیشـامدرن مـی    نفی آن براي احیاي دوبارة جهـان 
هـاي   کنـد تـا تنـاقض    نصر تـالش مـی   .است تجددگرایان برجستۀ معاصر و منتقدان  سنت

 مـدرن   دنیـاي او معتقد اسـت کـه    مدرنیته را به اشکال گوناگون بازیابی کند و به نقد کشد.
را هم تباه کند. پرسش   است  دینی  را که  چه آن  ۀهم  و درصدد است  است  شده  تباه  تدریج هب

گرایی به عنوان یک جریان فکري منتصـب بـه    ست که سنتاصلی در پژوهش حاضر این ا
هـاي   اندازه اصالت دارد و آیا مستقل از نگرش هاي سنتی (پیشامدرن) تا چه باورها و ارزش

گرایی  توان براي سنت فلسفی مدرن و صرفاً به اتکاي مبانی سنتی تفکر مذهبی و عرفانی می
گرایی را باید صرفاً واکنشی التقاطی  که سنت به عنوان یک نحلۀ فکري اعتبار قائل شد. یا این

هــا و پیامــدهاي نـامطلوب آن دانســت. تعریــف مفهــوم   بـه رونــد مدرنیزاســیون و ناسـازه  
خصـوص سیدحسـین نصـر و ارزیـابی نسـبت آن بـا        گرایی در ادبیات مروجین آن به سنت

تواند  می» نش مدرندا«و » گرایی جدید انسان«، »سوژه خودبنیاد«مفاهیم بنیادین مدرنیته نظیر 
اندازه مستقل از مبانی فلسفی مـدرن معنـا خواهـد     گرایی تا چه خوبی نشان دهد که سنت به

  داشت.
  

  گرایی . سنت و سنت2
. ایـن  اسـت  کردن است که به معناي واگذارگرفته شده  »traditio«از واژة التینی » سنّت«واژة 

از گذشـته   نوشونده و تحـوالت جدیـد  که در فرایند است  چیزيبه معناي اغلب اصطالح، 
 شـود  گرفتـه مـی  کـار   ماند؛ ولی درنهایت، به معناي فرآیند واگذاري و یا انتقـال بـه  باقی می

از آداب و رسـوم   کـردن  پیـروي در زبـان فارسـی بـه معنـاي     » سنّت« .)98: 1382(اصالن، 
  موروثی است.  رفتاريو عادات یا الگوهاي گذشتگان 

گرایان مفهومی کامالً متفاوت با آن چیـزي دارد   یات فکري سنتدر ادب» سنّت« اصطالح
 و مطلق الهـی  الیتغیرقوانین  به معناي گرایان از نظر سنت »سنّت«که در عرف متداول است. 

انبیا در درون ادیان  توسط وحی و از طریق و  جریان داشته استکه در تمامی وجود،  است
   به بشر ابالغ شده است.، گوناگون
را باید در تقابل مسیحیت کاتولیک قرن نوزدهم در اروپـا بـا   گرایی  سنت ةواژهاي  ریشه
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جـو کرد.گسـترش خردگرایـی عصـر     و فرهنگی جست سمیمدرنروند رو به رشد مدرنیته و 
هاي اجتماعی و باورهـاي مـذهبی همـراه بـود.      روشنگري در اروپا با نقدهاي بنیادین سنت

ـ گرایی و نگرش علمی به شـکل   علم زدایـی از جهـان پیشـامدرن     ي بـه افسـون  ا رحمانـه  یب
قـرن  تـري قـرار داشـت.     هاي بـیش  در معرض نقد هرروزهاي قدسی  پرداخت؛ و انگاره می

کرد. نیچه در توصیف افـول   نوزدهم را باید عصر تضعیف ایمان به مسیحیت در اروپا تلقی
صراحت  کند و به ه میاستفاد» مرگ خدا«باورهاي مذهبی در قرن نوزدهم از استعاره مشهور 

  گوید:  می
 خداي مسیحیت به ایمان که این دیگر عبارت به یا خدا مرگ اخیر، وقایع از واقعه ترین بزرگ

گستراند  اروپا می سر بر را خود هاي سایه اولین اکنون هم از است، داده دست از را خود توجیه
  )309: 1389(نیچه،

تحـوالت بنیـادین مناسـبات اجتمـاعی در     با رشد بورژوازي و توسعه شهرنشینی شاهد 
روزافزونی به فروپاشی نهادهاي سـنتی و پیـدایش و رشـد      اروپا هستیم. این روند به شکل

بسـتۀ سـبک    شود. براي بسیاري از افرادي که همچنان دل نهادهاي اجتماعی مدرن منجر می
آینـد   ان خوشزندگی قبلی و مناسبات اجتماعی پیشامدرن بودند، پذیرش این تحوالت چند

هـاي   نبود. و اغلب سعی در نفی ارزش و اصالت سـبک زنـدگی جدیـد داشـتند. رمانتیـک     
رحمانۀ عقل ابزاري مدرن بر وجوه عاطفی مناسبات انسانی بودنـد.   اروپایی نگران سیطرة بی

هاي اخالقـی کالسـیک    و مؤمنان به مسیحیت هم افول ایمان را نشانۀ تباهی انسان و ارزش
گرایی هم جریانی نوظهور  کردند. سنت وان رکن اصلی زندگی جمعی تلقی میمذهبی به عن

  بود که در واکنش به این روند رشد و تکوین مدرنیته در اروپا پدید آمد.
با نـام عبدالواحـد    1930گشت و در سال  مسلمان 1912در سال  گنون فرانسوي که  رنه

، پیشـگام جریـان فکـري    در این دیـار مانـد   )1951( شد و تا پایان عمر مصریحیی رهسپار 
و  ماهیـت علـم  مدرنیته را بـه عنـوان دلیـل دگرگـونی       رنه گنونشود.  گرایی تلقی می سنت

بحـران  دهـد. او   مرج اجتماعی مورد نقد قرار مـی  و ، محور قرار گرفتن انسان و هرجمعرفت
داند کـه بـه نظـر وي نفـی سـنت، همـان        را نتیجه گسستن از سنن معنوي می دنیاي مدرن

 افکنـد  خـود نیـز هرگونـه اقتـدار معنـوي را دور مـی      پرسـتی   پرستی است و فردیت فردیت
  علـوم   کـه   الیتغیر دارد، او معتقد است و  مطلق  اصول  سنت  گنون باور  به ).90: 1349گنون،(

امـور    معنـوي   بـر سـنن    مبتنی  علوم  که درصورتیهستند،   فرضیات  ةحوز  به  ، متعلق امروزي
شهود   از طریق  شده  شناخته  حقایق  مسلم  نتایج  ۀمنزل  و به اند شتهدا  دیگري  وضع مزبور کامالً
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دانـش  معتقد بود که گنون  . است  قرار داشته  ناگزیر در طراز متافیزیک  ، کهاند  بوده  و اشراقی
خود به دست خود هرگونه پیوندي را با حقایق متعالیه گسسته است و دانشی کـه از   مدرن
برد و چیزي جز یک دانش عبث و موهـوم   جا راه نمی ه هیچباست جا منبعث نگردیده  هیچ

  ).80: 1349 گنون،( نیست
کنـد و   زدایـی مـی   هاي پیرامون خود افسـون  گرفته که از همۀ پدیده مدرنیته طوري شکل

دانایی مـدرن    گیري هرگونه باور متعالی و فرابشري را در نظام همین ویژگی هم امکان شکل
  ر گنون:ناممکن ساخته است. به باو

را   اسـتثنایی   راز و حتـی   نـوع   هـیچ   قادر نیسـت   که  است  شده  ساخته  جدید طوري  ۀروحی
  ).101: 1361 ، بپذیرد (گنون

معتقـد اسـت    . وداند گنون، منبع اصلی شناخت حقیقت اشیا را شهود و عقل قدسی می
هـی نیـز هسـت،    این معرفت حقیقی، امري الیتغیر است که این حقیقت در تمـامی ادیـان ال  

درواقع، گنون معتقد به حکمت جاویدان است؛ حکمتی که در طول تاریخ، ارکان و اصولش 
 ).10: 1380 آبادي، خندق( یابد تغییر نمی

داند که  می یاست. وي هستی را داراي هدف و الهی دینی رشیگنون به جهان، نگ رشنگ
معتقد است  گنونجهان است.  ۀتوسط حقیقتی مطلق، خلق شده است؛ حقیقتی که سرچشم

هـا در توحیـد    آن ۀگیرنـد. بنـابراین همـ    ها نیز همه از این حقیقت مطلق نشأت می سنت که
کنند؛ آن هـم بـه سـبب شـرایط زمـانی و مکـانی        و درظاهر تفاوت پیدا می هستند مشترك

  ).60: 1379 گنون،( ها ذات یگانه است است وگرنه اصل و اساس تمام آن گوناگون
بـا ملـل     دهـد ارتبـاط   پیشـنهاد مـی   مـدرن ی که گنون براي حـل مسـائل دنیـاي    حل راه
بـراي احیـاي سـنت     به باور گنون است. و معنویت شرقی و بازگشت به سنت زمین مشرق

هاي موجود تماس گرفت که تنها در جهان مشـرق ایـن روح    رفته باید با روح سنت دست از
 ).39: 1349 گنون،( زنده است

هـاي گنـون، بـه طـرح      گرایـی متـأثر از اندیشـه    در فضـاي سـنت   کهشخصیت دیگري 
 فریتیـوف «پرداخت و دیدگاه او را بسط داد نسبت به دنیاي مدرن  هاي انتقادي خود  دیدگاه
به دلیل شـکاکیت  بود. شوان براي حل بحران معنویت در جهان مدرن معتقد بود که  »شوان
هـم سـنتی اصـیل و معتبـر      سراغ سنت رفت، آن ناچار باید به ، بهمدرنیتهایمانی فراگیر  و بی

که فعالیت معنوي ارائه کند که سرشتی باطنی و سالکانه داشته باشد و در سرنوشت  طوري به
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  ).Schuon, 1984: 138( غایی ما اثر کند
که توسط حقیقتی مطلق، خلق شده است؛  ستدان هستی و جهان را داراي هدف میوي 

بـاور    بـه  گیرند. همه از او سرچشمه می ها تمراتب است که کثر هحقیقتی که در رأس سلسل
الحقایق عالم هستی، تجلی ذات واحد اسـت و کثـرت واقـع در هسـتی از منشـأ       حقیقه وي

). به اعتقاد شوان علم مـدرن معرفـت   Cutsinger, 1997: 36( گیرد واحد متعالی سرچشمه می
 دیدگاه از هرچند تواند داشته باشد، میمعرفت و علمی که ذهن  شود و تمام مهمی تلقی نمی

 مابعـدالطبیعی  معرفـت  و اسـت  هـیچ  حقیقت رؤیت با مقایسه در اما غنی باشد، بسیار بشري

 آینـد  مـی  شـمار  بـه  آن از ضـعیف  فروعـی  فقط ها، اندیشه و افکار قلب و در الهی بذري مانند
  ).103: 1384شوان، (

 چیـزي  است که داراي اعتبار اسـت و آن شوان معتقد بود که فقط معرفت کلی و مطلق 

 محض کلی عقل یابد، تواند دست می وي و است مطلق خودي با مرتبط و انسان درون در که

 الهـی  شـأنی  داراي و او تحقق فـردي  به آن واسطۀ به  »مطلق خودي« ظاهریت وراي که است

 و بنـده  یگانگی یگانگی برین، یعنی معناي و نیست چیزي مطلق خودي جز درحقیقت است.
 خـودي  همـان  محض، عقل کلی یعنی انسانی الهی، خود که نیست این جز چیزي پروردگار،

  گوید: می ). شوان303: 1388است (شوان،  مطلق
 اما شود؛ می حاضر انسان بر جهان خدا در شود، می غایب دنیا از خدا به خاطر انسان که وقتی 

 جـاي  بـه  را خدا او کند؛ می را احساس اشیا همچنان باشد، هم اولیاءاهللا ترین بزرگ انسان اگر

سـازند   مـی  منتقـل  او بـه  از خدا را ها چیزي آن و بیند خدا می ها را در آن بلکه بیند، ها نمی آن
 ).142: 1381(شوان، 

 ۀمطالعاست.  تجددگرایان برجستۀ معاصر و منتقدان  سیدحسین نصر یکی دیگر از سنت
متافیزیـک  سـوي  وکهارت، نصر را بـه  ب و آثار افرادي چون رنه گنون، شووان، کوماراسومی

گرایی این طور تعریف  را از منظر سنت» سنّت« اصطالحنصر  داد. سوق گرایی سنتسنتی و 
  کند:   می

  بـر کـل    و بر بشر و درواقـع   بوده  الهی أمنش  داراي  که  است  یا اصولی  حقایق  معناي  به  سنت
   ).58: 1380(نصر،  است  شده  و الهام  وحی  قلمرو کیهانی

، کاتولیـک ، یهودیتگرایی   هاي دینی چون سنت اسالمی همانند سایر جنبش ییگرا سنت
 حمایتهاي مذهبی در  است. این جنبش مدرنیسمهاي اروپایی به  شو دیگر واکن پروتستان
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آشـکار بـا مدرنیسـم     مخالفـت بـه   پاپرهبرانی چون  مرجعیتهاي خاص خود و  از سنّت
گرایی، آرا و نظـرات سیدحسـین نصـر بـه      . در این پژوهش براي نقد انگارة سنتپرداختند

  گرایی برگزیده شده است. اسالمی جریان سنت-ترین چهرة ایرانی عنوان برجسته
  

 و مبانی آن گرایی در نسبت با مدرنیته . سنت3

 کننـد  می تصریحگاهی  ؛دوش مین تبیین روشنی اغلب بهگرایان  سنت انگارهدر  مدرنیته مفهوم
 کلی مخالفت ندارند و گاهی کل مدرنیته و اصـول   به مدرن معلو  دستاوردهاي مدرنیتهکه با 

 سیدحسـین  کنند. تجدد اعالم می یکن خود را ریشهنهایی  هدفو  کنند می تلقی  کاذبرا  آن
گرایان نقد تمدن مدرن را اساس و محور هرگونه تفکر سنتی تلقـی   نصر نیز مثل سایر سنت 

  کند و معتقد است که: می
 اسـت  مدرنیسـم هاي معنوي و دینـی ماننـد اسـالم نقـد      تمام متفکران سنتۀ وظیفنخستین 

 ).300: 1385 نصر،(

دیـد    ، تـرك  بـر روح   و جسـم   ذهـن   برتـري ، از  عصر مدرن  تمدنی  طرح  نصر از تمامی
مـدرن کـه ذاتـی      و دانش  از علم  و هواداري  طبیعتاز   جوهر الهی  ، زدودن به جهان عرفانی

  کرد. نصر بر این انتقاد می  در دنیاي جدید  اجتماعی  الگوي سعادت  عنوان  بهداشت   غیردینی
  با خداوند و طبیعـت   ، همانا هماهنگی آن  ژگیوی  که  مندي و ارزش  اولیه  وضع  که  باور است

  آن  ویژگـی   کـه » جدیـد  عصر« به اعتقاد وي.  است  رفته  از میان سیطرة مدرنیته  علت  بود، به
  ، به است»  کمبود فضیلت«و » فرد  از نور راهنماي  عقل  جدایی«، »خداوند  علیه  انسان  طغیان«

  ).192: 1377 ، بروجردي( انجامد می  یو نادرست  ، انحطاط آشفتگی  منجالب
هاي مدرنیته را به اشکال مختلف بازیابی کند و مورد انتقاد  کند تا تناقض نصر تالش می

تـوان تبلـور آن را در اندیشـۀ     قرار دهد. از نظر وي مدرنیته یک تناقض اساسی دارد که می
 تنـاقض گرفتـار ایـن     دنیـاي مـدرن  باور وي   متفکران و روشنفکران جدید مشاهده کرد. به

زننـد و از   مـی  سـاالري  مـردم است که متفکران آن از سـویی همـواره دم از آزادي و    آشکار
  ).303: 1385 نصر،( دهیم تغییرگویند ما مجبوریم هر چیزي را بر اساس زمانه  سویی می

خدایان  هاي جدیدي را جانشین اساطیر و نصر بر این باور است که دنیاي مدرن اسطوره
هـاي   دوران مدرن دوران جاهلیت نوین است که بت ،گرایان به اعتقاد سنتکهن کرده است. 

گرایـانی نظیـر    البته در آراي سنت ).284: 1383 نصر،( مکاتب باطل در آن باید از بین بروند
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را   گرایان مدرنیتـه  رود. سنت فراتر نمی  گویی سیدحسین نصر اغلب این ادعاها از سطح کلی
ها اغلب حتی به مبانی  وتحلیل آن بپردازند. آن که به تجزیه کنند بدون آن کلیت آن نقد می در

شناختی) مدرنیته کاري ندارند بلکه همـواره   شناختی و روش شناختی، معرفت فلسفی (هستی
  ها مدرنیته یک کلیت یکپارچه است.  براي آن

شود چندان کاري ندارد.  عریف میها ت گرایان به وجوه ایجابی مدرنیته که با آن نقد سنت
پردازند.  ها به نقد علم مدرن، تکنولوژي جدید و یا نظام حقوقی و سیاسی مدرن نمی مثالً آن

شـوند؛   حتی وارد نقد آراي اندیشمندان مدرن نظیر دکارت ، کانت ، هگل و مـارکس نمـی  
ی مـورد نقـد قـرار    بلکه مدرنیته را به جرم عبور از ایمان جزمی سنتی و نقد باورهاي مـذهب 

توان در این نقد نصر بـه دنیـاي مـدرن     خوبی می گرایان را به دهند. خالصه نگرش سنت می
 مشاهده کرد:

  و طبعـاً دینـی    مقدس  را که  چه آن  ۀهم  و درصدد است  است  شده  تباه  تدریج هب مدرن  دنیاي
  بـه   نسـبت   قدسـی   از نگـرش   که  دینی  عنوان  به  با اسالم  خصوص هو ب را هم تباه کند؛  است

دارد   ، مخالفـت  است  نکرده  بشر عدول  و اعمال  افعال  ۀهم  ةدربرگیرند  الهی  و قانونی  زندگی
   ).352: 1373نصر،(

شناختی است براي مثال در ضـمن پـذیرش    گرایانه نصر فاقد انسجام معرفت آراي سنت
گز نسبت آن را با سـنت بـه عنـوان میـراث     متافیزیک اروپامحور یونانی و مبانی فلسفی، هر

گرایـان بـر خودبنیـادي عقـل مـدرن هرگـز از        دهـد. تکیـۀ سـنت    معرفت قدسی نشان نمی
گرایـی مغفـول مانـده اسـت،      رود؛ و پرسش بنیادینی که در سـنت  هاي کلی فراتر نمی گزاره

ی زدایـی از جهـان سـنت    شک عقل مدرن بـه افسـون   ماهیت و دستاورد عقل مدرن است. بی
شناختی آن از جهان پیشامدرن قابل انکار نیسـت امـا نکتـۀ     پرداخته است و گسست هستی

کند تعریف کـرد.   توان بر اساس چیزهایی که رد می اصلی این است که هیچ تفکري را نمی
هاي غیرمقدس و حتی نقد متون مقدس و باورهاي سنتی و مذهبی قدمتی بـه انـدازة    اندیشه

توان مبنـاي   بودن یک تفکر یا نظام فکري را نمی  درحقیقت غیردینیتاریخ تفکر دینی دارد. 
از نظر نصر، اشتباه محوري تجدد و انسان متجدد این است کـه مبنـاي نظـام     آن تلقی کرد.

واقعـی ندانسـتن    بـه بـاور وي   فکري خویش را واقعیت جهان خـارجی قـرار داده اسـت.   
هاي جهان متجدد اسـت، نتـایج همـان     گیگرایی، که از ویژ گرایی و نسبیت غیرمادیات، پوچ

ها، محور اصلی واقعیـت خداونـد بـه     در تمام سنت او معتقد است کهاشتباه محوري است. 
اشـتباه دیگـر   بـه نظـر وي    واقعیتـی نسـبی دارد.   صرفاً حق است و هرچه غیر اوست، ۀمثاب
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 ،ی است (نصرتجددگرایان ناشی از عدم استفاده از دو منبع همزاد معرفت، یعنی عقل و وح
1378 :12-11.(  
شک مدرنیته اساس شناخت خود را واقعیت عینی قرار داده است و بـه همـین دلیـل     بی

اي ایجاد و بازتولید کـرده   وتحلیل و تغییر جهان واقعی را به شکل گسترده هم قدرت تجزیه
یـی از هـر   زدا کند تا با افسون کند بلکه تالش می است. مدرنیته جهان غیرمادي را انکار نمی

نوع تفکري نسبت آن را با تاریخ و طبیعت و زندگی مادي و عینـی بشـر درك کنـد. تفکـر     
تر قدرت شناخت و نقد مبانی خود را داشته اسـت. بـه همـین     پیشامدرن در درون خود کم

زدایی از جهان پیشامدرن شـده اسـت را    دلیل نیز رویکرد نقادانۀ مدرنیته که منجر به تقدس
کند  زدایانۀ مدرنیته را نوعی بنیادگرایی رادیکال تلقی می نصر خصوصیت تقدستابند.  برنمی

 و معتقد است که: 

تـرین و   آمیزترین، جزمـی  تجددگرایی بنیادگرایی سکوالر است. تجددگرایی یکی از تعصب
ب:  1383 نصـر، هایی است که تاکنون تاریخ به خـود دیـده اسـت (    ترین ایدئولوژي افراطی

141.( 

شـکنی   زدایـی و تقـدس   ترین ویژگی تفکر مدرن که پیامد آن افسـون  و اساسی ترین مهم
شک اساس مدرنیتـه   رحمانۀ آن از جهان سنتی است؛ از چشم نصر پنهان مانده است. بی بی

  تفکر نقاد است. کانت در بیان این ویژگی بنیادین روشنگري معتقد است که:
ر خویشتن خود و نابـالغی، نـاتوانی در   روشنگري، خروج آدمی است که از نابالغی به تقصی

کار گرفتن فهم خویشتن است بدون هـدایت دیگـري. بـه تقصـیر خویشـتن اسـت ایـن         به
گرفتن آن باشـد   کار نابالغی، وقتی که علت آن نه کمبود فهم، بلکه کمبود اراده و دلیري در به

ار روشـنگري  این است شـع » کار گرفتن فهم خویش دلیر باش در به«بدون هدایت دیگري. 
  ).31: 1386(کانت، 

تـوان در نقـدهاي بنیـادینی مشـاهده کـرد کـه از درون آن        ماهیت نقادانۀ مدرنیته را می
توان در جهـان   تر متفکر و اندیشمندي را می همواره متوجۀ مبانی تفکر مدرن شده است. کم

شد. اوج ایـن  مدرن یافت که قسمتی از اندیشۀ وي مبتنی بر نقد اندیشمندان مدرن دیگر نبا
هـاي قـرن بیسـتم مشـاهده      مدرن ها و پست توان در تفکرات رادیکال مارکسیست نقد را می

شناسـی خـود را    ی و روششـناخت  معرفـت شـناختی،   کرد. مدرنیته بارها و بارها مبانی هستی
مورد پرسش و نقد قرار داده است. اگر عقل ابزاري مدرن جهان عینـی را بـه تسـخیر خـود     

، عقل نقاد هم همواره به تفکر مدرن پویایی بخشیده است. اتهام بنیادگرایی به آورده است در
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زدایی آن از جهان پیشامدرن یک تناقض آشکار است. رویکـرد   مدرنیته صرفاً به دلیل تقدس
ایمانی مدرنیته به جهان قدسی  سکوالر تفکر مدرن هرگز ماهیت ایدئولوژیک نیافته است. بی

جدید تلقی کرد؛ چراکه اساس تفکر نقاد مدرن هر نوع بنیـادگرایی را  توان یک ایمان  را نمی
  کشد.  به چالش می

افتد نفی دین یـا معرفـت دینـی نیسـت بلکـه تـالش بـراي         چه در مدرنیته اتفاق می آن
 هاي پیشامدرن را دربر گرفتـه اسـت.   هاي تقدسی است که انگاره شناخت آن، فراسوي هاله

ورگن هابرماس فیلسوف معاصر مکتب فرانکفـورت در معرفـی   خوبی در تحلیل ی این امر به
هاي جهان پیشامدرن قابل مشاهده است. وي ناآگاهی انسان پیشامدرن و عدم درك  خصلت

  داند و معتقد است که: جهان پیشامدرن می نقادانۀ مناسبات زندگی خود را اساس زیست
اجتمـاعی و   هـاي عینـی،    عرصـه [جهان  دهندة زیست هاي تشکیل در عصر پیشامدرن عرصه 

ناپذیر نهاد دین بودند. و فقـط   دیگر مرتبط و جزء جدایی به واسطۀ امر قدسی به یک ]ذهنی
شناختی  شوند و امر قدسی به امري زبان دیگر جدا می ها از یک در نتیجۀ مدرنیته است که آن

ـ  هـاي اسـطوره   بینی سنتی] جهان مبدل شده است ... اعضا [انسان  هـاي   ه عنـوان نظـام  اي را ب
هـا را شـکل    سویه درونـی آن  اند و روابط معنایی دو هاي فرهنگی مرتبط تأویلی که به سنت

شناسـند   داده است و به صـور نمـادین بـا واقعیـت و دعـاوي اعتبـاري پیونـد دارنـد نمـی         
)Habermas,1984:52-53(.  

ه بـه دنبـال نفـی    توان از تحلیل هابرماس دریافت این است که مدرنیت مهمی که می نکتۀ
ها و زندگی سـنتی بـه عنـوان قسـمتی      سنت یا انکار آن نیست بلکه به دنبال شناخت سنت

شناختی مدرنیته از سنت  هستی  واقعی از پیشینۀ حیات فکري و تاریخی بشر است. گسست
به معناي نفی یا انکار آن نیست بلکه امکانی است براي نقد بنیـادین آن بـر محـور آگـاهی     

گرایی و  یک از تفکرات سنتی وجود نداشته است. براي نقد سنت  کانی که در هیچبشري، ام
توان با تمرکز بر نقد سه مبناي مهم این جریان فکـري یعنـی    دادن ویژگی سلبی آن می نشان

و نسبت آن بـا  » گرا شناسی سنت دین«و » گرا شناسی سنت معرفت«، »گرا شناسی سنت انسان«
  رضات درونی آن را درك کرد.خوبی تعا مفاهیم مدرن به

  
  سوژه مدرن نسبت آن با گرا و شناسی سنت انسان. نقد 4

گرایانـۀ سیدحسـین نصـر     ترین محورهاي تفکر سنت شناسی مدرن یکی از اصلی نقد انسان
است. دلیل آن هم اهمیتی است که جایگاه انسان در مبانی تفکـر مـدرن دارد. تفکـر مـدرن     
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خودبنیـاد دکــارتی و ادراك اســتعالیی کـانتی خصیصــۀ فلســفۀ   سـوبژکتیو اســت و ســوژة  
گذار سوژة مدرن اهمیت آن را ناشـی   دکارت به عنوان پایه شود. اومانیستی مدرنیته تلقی می

داند. و اتصال آن را بـا درك انسـان از    از جایگاه انکارناپذیر آن در هر نوع آگاهی بشري می
  گوید: صراحت می داند و به انی میترین پیوند در تفکر انس هستی خویش محکم

هـاي   که جمیع فرض احقیقتی است چنان استوار و پابرج» اندیشم پس هستم می« ۀاین قضی
تأمـل   تواند آن را متزلزل کنـد. پـس معتقـد شـدم کـه بـی       غریب و عجیب شکاکان هم نمی

: 1372(دکـارت،   اي که در پی آن هستم، اصل نخستین قـرار دهـم   توانم آن را در فلسفه می
244.(  

خردمنـدي و آگـاهی بـه     کنـد و  انسان مدرن خود را به واسطۀ آگاهی خود تعریف مـی 
هـا برابـر اسـت. دکـارت در      شود که شرایط تحقق آن براي همۀ انسان عنوان امري تلقی می

  گوید: توصیف این برابري در برخورداري آدمیان از نیروي خرد می
تقسیم شده است، چه هر کس بهـره خـود را آن چنـان تمـام      میان مردم عقل از هرچیز بهتر

کـه دارنـد آرزو    داند که مردمانی که در هرچیز دیگر بسیار دیرپسندند از عقل بیش از آن می
رود همه در این راه کج رفته باشند. بلکه باید آن را دلیـل دانسـت بـر     کنند و گمان نمی نمی

واب یعنی خرد یا عقل طبعاً در همه یکسـان  اینکه قوة درست حکم کردن و تمیز خطا از ص
  ).69: 1385است (دکارت، 

، مـدرن در برداشـت  کند؛ به باور وي  نصر این خصیصه مدرنیته را نفی الوهیت تلقی می
م باال شوریده، تبدیل شده است و با محـور  لانسان به یک مخلوق زمینی عاصی، که علیه عا

کوشیده است از نقش الوهیت به نفع خـویش   قرار دادن خود و نشستن در جایگاه خدایی،
  ).281 :1381(نصر،  کندسوءاستفاده کند و خدمت به خویش را یگانه هدف عالم قلمداد 

تبدیل انسان مدرن به سوژه به معناي پیدایش امکان نامحدود شـناخت از جهـان بـراي    
یـک شـناخت    یابی به انسان نیست؛ بلکه انسان مدرن به دنبال رسیدن به روشی براي دست

شناسانه و پرسش از  هاي معرفت واقعی است. فیلسوفان مدرن از کانت به بعد با طرح بحث
انـد   تنها انسان را در جایگاه خدایی قرار نداده حدود و امکان فاهمه و قوة شناخت بشري نه

اند که شناخت انسانی بـا آن مواجهـه    هایی پرداخته بلکه بیش از پیش به بحث از محدودیت
هاي کلـی و   . شاید عدم توجه به محتواي فکري و فلسفی مدرنیته و تقلیل آن به گزارهاست

شناسـی   اي به مدرنیته است؛ عامل اصلی این تفسیر از انسـان  استعاري که متأثر از نگاه نیچه
  مدرن باشد.
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اومانیسم به معناي نشستن انسان به جاي خدا نیست؛ بلکه به معناي امکانی تازه براي 
هاي کهن خویش را از نو مورد پرسش قرار دهد.  است تا تفکرات، باورها و ایمانانسان 

کند تا به وجود و حدود آگاهی  کند؛ بلکه تالش می انسان مدرن خود را مطلق تلقی نمی
تعریف کند. » آگاهی به خودآگاه«برد و نسبت تفکرات پیشامدرن (قدسی) را با این  خود پی 

 دهد که فقط کند و هشدار می انگاري انسان تلقی می نوعی مطلق اما نصر تفکر سوبژکتیو را

 از و است گرفته قرار او حضرت برابر در که است نسبی موجودي انسان و مطلق است خدا

). نصر معتقد 15: 1384 نصر،است ( شده برخوردار او ارادة یا رد قبول براي قدرت اختیار
قراري  است که انسان جدید درك و فهم قدسی را از کف داده است و در ناپایداري و بی

  ).327: 1381 نصر،غرق شده است و طوق بندگی طبیعت را بر گردن انداخته است (
هاي پیشـامدرن را بـه    کند تا معرفت کند بلکه تالش می مدرنیته الوهیت خدا را نقد نمی

ها به  توان دریافت که نقد آن گرایانی نظیر نصر می شد. با کمی دقت در افکار سنتچالش بک
هـا و   زدایی از انگـاره  مدرنیته هم ناشی از نفی الوهیت خداوند نیست؛ بلکه سخن از افسون

اي  اند. نصـر بـه شـکل زیرکانـه     باورهایی است که به واسطۀ اتکا به امر قدسی تقدس یافته
اي پیشامدرن پیونـد   وحی الهی و هر نوع صورت تفکر دینی و اسطوره کند تا بین تالش می

 گوید: برقرار کند. وي در ترسیم اتصال هر نوع تفکر سنتی به ذات مطلق الهی می

تنها ذات مطلق، مطلق است؛ ولی هر تجلّی ذات مطلق به صورت وحی، عـالمی از صـور و   
ها، اشخاص الهی یـا لوگـوس در   قنومها، اکند که در آن، برخی تعینمعناي قدسی خلق می

ذاتـه   کـه ذات مطلـق فـی حـد    رسند، بدون آننظر می آن عالم مشخص به صورت مطلق به
باشند. در آن عالم، آن واقعیت نسبی مطلق، خواه خـود لوگـوس باشـد، خـواه یـک تعـین       

که درنهایت همان ذات مطلق بـه معنـاي دقیـق    ، مطلق است؛ بدون آن»الوهیت برین«خاص 
 .)560:ب 1385(نصر،  کلمه باشد

شناسی مدرن با زیر سؤال بردن و بازتعریف فرایند شناخت و آگاهی بشري ایمان  انسان
ناپذیر انسان سنتی به هر نوع باور مقدس را مورد سؤال قرار داده است. اگر  جزمی و پرسش

نقد و پرسش  داند مطلق تلقی شود دیگر براي هر تفکري که خود را متصل به منبع الهی می
کند  گرایی تالش می ماند و این همان نکتۀ کلیدي ایمان سنتی است که سنت جایی باقی نمی

  تا در عصر مدرن آن را بازتولید کند.
شـود را   شناسی مدرن تلقی می نصر سعی دارد تا نسبت انسان و آگاهی که اساس انسان

دانند کـه نفـی ارزش    خوبی می گرایان عصر مدرن به اي بازتعریف کند. سنت به شکل وارونه
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پـذیر نیسـت. درنتیجـه     راحتی امکان آگاهی انسانی به عنوان پشتوانۀ دانش و تمدن مدرن به
کنند تا آگاهی را از زندگی مادي عینی جدا کرده و آن را بـه ابـزار تعـالی معنـوي      تالش می

 کشف را خود واقعیت تا اند دنیا آورده این به را تقلیل دهند. نصر بر این باور است که انسان

 انفسـی  همتـاي  کـه  درونـی  بدون اشراق خودشناسی این اما کند. زندگی آن با مطابق و کرده

  ).104: 1388شد (نصر،  نخواهد میسر است، آن به وابسته و آفاقی وحی
گرایی  سنت  گرایی صرفاً چیزي بیش نفی سوژة مدرن نیست؛ درواقع شناسی سنت انسان

شناسی سنتی، انسان  انسان بر مبناي نظام آگاهی پیشامدرن به عنوان انسانبه جاي بازتعریف 
کند. البته دلیل این مغالطه هم کامالً روشن اسـت.   نبودن تعریف می سنتی را با خصلت مدرن

شناسی سنتی از انسان و نسبت آن با هستی و  چراکه تعریف یکه و مشخصی به عنوان انسان
هـا و ادیـان مختلـف تعـاریف      ها، سـنت  د ندارد. در فرهنگآگاهی (نظیر سوژة مدرن) وجو

متفاوت و گاه متعارضی از انسان و نسبت آن با هستی ارائه شده است که امکان تقلیل آن به 
  سنتی وجود ندارد.  شناسی شناسی مشخص تحت نام انسان یک انسان

  
  مدرن دانش نسبت آن با و )معرفت قدسی( گرا شناسی سنت نقد معرفت. 5
گرایان برخالف تفکرات کالسیک فلسفی و الهیاتی و بـه تقلیـد از رویکـرد مـدرن در      نتس

شـناختی بـه جـاي     هاي معرفت فلسفۀ جدید (پس از دکارت) بحث خود را بر محور انگاره
گرایـی واکنشـی بـه     دهـد کـه سـنت    خوبی نشان مـی  کنند. این امر به شناسی طرح می هستی

براي مخاطب مدرن شکل گرفته اسـت نـه مخاطـب     گرایی نوگرایی است. درحقیقت سنت
هاي فکـري   حوزه  شناسی به شکل فراگیري بر همۀ سنتی؛ چراکه در جهان پیشامدرن هستی

کنند تا با اهمیت دادن به معرفت قدسی به عنـوان محـور    گرایان تالش می احاطه دارد. سنت
  جهان سنتی آن را بازتولید کنند. 

  کـه   است  مقدسی  معرفت  همان  قدسی  معرفتامر است که  دادن این نصر به دنبال نشان
. و  اسـت   گرفتـه  را دربـر   سـنت   که  است  اي دایره  قرار دارد و مرکز آن  اي هر وحی  در قلب

و   قلـب   یتقاشرا  شامل  که  است  یا شهود عقالنی»  عقل«و »  وحی«،  معرفت  این  دوگانۀ  منبع
  و شـناخته   تجربـه   که  است  و حاضري  واسطه بی  او از ذات  حضوري  و شناخت  آدمی  ذهن
  قادر به  آدمی به باور وي شود. می  خوانده»  لدنی  علم«  اسالمی  در سنت  که  شود، شهودي می

نهایتـاً    . درواقـع  است  و همخوان  هماهنگ  از حقیقت  اي با جنبه  دانستن  و این  است  دانستن
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  قـادر اسـت    که  است  آسایی معجزه  موهبت  آن  و عقل  است  مطلق  قتحقی  ، شناخت معرفت
). به اعتقاد نصر 107: 1380 از وجود دارد بشناسد (نصر،  را وجود دارد یا نشانی  چه آن  تمام

پنهـان   انسـان  نفـس  خزانۀ در را چه آن بلکه نیست، جدیدي چیز پی کشف قدسی در معرفت
 ).  592 : 1378 کند (نصر، می بازیابی یادآوري طریق از شده است، فراموش و مانده

 داند. حکمت خالده یا همان خرد جاویـدان  می» حکمت خالده«نصر این نوع معرفت را 
کار  میالدي به 1540توسط اگوستینوس استویکوس در سال نخستین باراست که  اصطالحی

حقیقت  بیان دریافت براي نوشت 1715اي که در سال  نیتس در نامه برده شد و سپس الیب
غیـر از معنـایی کـه فیلسـوفان      کار برد. این اصـالح  به هاي فیلسوفان یونان باستان در نوشته

 ،آننده کوماراسوامی، رنه گنونهاي  اند، در نوشته فهمیده اروپایی پس از قرون وسطا از آن می
معناي  سیدحسین نصرو  ویلیام استودارت، مارتین لینگز، تیتوس بورکهارت، شوانفریتیوف 

 هـر  منشـأ  قدسی که از ذات معرفت خالده حکمت به باور وي در .است  اصیل خود را یافته

 ). نصر معتقد است که:35: 1381است (نصر، ناپذیر جدایی است قدسی امر

 همـان  درنهایت و خویشتن کشف همان اساساً حقیقت کشف خالده، حکمت تعالیم طبق بر

  ).Nasr, 1980: 120است ( کشف نفس

 جهان حتی که زیست می عالمی در سنتی گرایانی نظیر نصر بر این باورند که انسان سنت

 و شـد  انکـار  کائنـات  مادة قداست ابتدا، رنسانس در اما بود، مقدسی وجه داراي نیز آن مادي
شدن علـم طبیعیـات را بـه همـراه      ي دنیو شد و این موضوع به نوبۀ خود محض دنیوي ماده

 ظاهري حواس از فقط کنار نهاده شدند و براي فهم طبیعت ها سنتی به شناسی داشت و جهان

 دنیـوي و سـکوالر داشـتند نیـز از     علـوم نـوین کـه وصـف     تولد ترتیب، این به گرفتند. بهره

  ).13: 1387نصر، ( بود زدایی از معرفت پیامدهاي قداست
کـه منشـاء معرفتـی داشـته باشـد؛       مادي براي انسان پیشامدرن بیش از آنقداست جهان 

هـاي فراطبیعـی کـه در میـان      ها و اسـطوره  ناشی از عدم معرفت بود. به عبارت دیگر افسانه
شـهودي   -توان ناشی از یک دستگاه معرفتـی عقالنـی   بسیاري از اقوام اولیه رایج بود را نمی

هـاي   مفهومی است مدرن که در جوامع سـنتی مصـداق   »سنتی هاي شناسی جهان«تلقی کرد. 
هاي مـذهبی تقابـل    مشخصی براي آن وجود ندارد. تقابل شناخت با باورهاي قومی و ایمان

اسـت. نصـر بـا    » پیشـاآگاهی «و » آگـاهی «دو نظام شناختی متفـاوت نیسـت؛ بلکـه تقابـل     
 گرایی معتقد است که: کردن علم مدرن به تقلیل متهم
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جسـمی جهـان   -اش از ترکیب روانی با علمی سروکار داریم که قطب عینی در جهان متجدد
گونـه   اش از تعقل بشري که بـه نحـوي صـرفاً انسـان     طبیعی محیط بر انسان، و قطب ذهنی

  ).130: 1378 نصر،رود ( شود و از نور عقل کامالً جدا شده است، فراتر نمی تصور می

 آن در حقیقـت  جـوي و جست در نسانا که است باطنی شیئی جهان نصر معتقد است که

 وجـود  از جزیـی  و کنـد  مـی  نفـوذ  سـالک  وجـود  در بـاطنی  شیء این کند. می و سلوك سیر

 درنهایـت  و از خودآگاهی باالتري مراتب به تواند می انسان آن، در سیر با شود و می اش باطنی

  ).53 :1378 دست یابد (نصر، مطلق خود به
را که در پناه دین شکل گرفته  و رشد یافته اسـت،  نصر تالش دارد تا هر شکل معرفت 

: 1394اعم از معرفت متافیزیکی یا معرفت شهودي را معرفت قدسی تلقی کنـد (نژادایـران،   
کند تـا بـا الهـام از قـرون      دادن پیوند میان علم و امر قدسی تالش می ). نصر براي نشان168

ره نشـان دهـد کـه معرفـت انسـان      میانۀ اسالمی و رویکرد دانشمندان مسـلمان در ایـن دو  
کـه   حـالی  پیشامدرن بر مبناي امر قدسی و کشف حقیقت متعالی جهان استوار بوده است. در

 در عصر مدرن این پیوند گسسته شده است. به اعتقاد وي:

اشـیا    حقـایق   و اصـول   موجـودات   بـین   و معلـول   علل  ۀسلسل  کشف  براي  اسالمی  متفکران
  متمـادي   قـرون   در طـی   اسـالم   زیـرا دیـن   ؛نشـدند   خارج  اسالمی  احکام ةاز حوز  گاه هیچ

را در   خـاطر آنـان    فرونشـاند و رضـایت    علیـت   درك  خود را براي  پیروان  تشنگی  توانست
و   و دیـن   جانـب   از یک  و استداللی  عقلی  علوم  بین  برآورد. درنتیجه  حقیقت  جويو جست
در عصـر    در مورد مسـیحیت   که یوجود نیامد، درصورت هب  شکافی  یچدیگر ه  از جانب  ایمان

  ).20: 1342 (نصر،  پیوست  وقوعه ب  قضیه  این  عکس  رنسانس

اي است که  کند؛ رابطه پیوندي که نصر در قرون میانۀ اسالمی میان علم و دین ترسیم می
  هنـوز مسـلمانان    هم  کنونی در روزگاربه باور وي پایان نیافته است بلکه او معتقد است که 

  کـه   منظم  دستگاه  را در یک  مقدس  علم  نگرند و این می»  مقدسی«امر   چون هم  علم  به  سنتی
جـوهر    کـه   »شریعت«ند از ا عبارت  قسمت  سه  کنند. این می  تحصیل  است  قسمت  سه  شامل

  و قسـمت  ردیـ گ یرا فرامـ   منؤم  و دینی  اجتماعی  زندگی  سیماهاي ۀو هم  است  در قرآن  آن
  را کـه   کسـانی   روحـانی   اشیا سروکار دارد و حیـات   درونی  با جنبۀ  که  است » طریقت«  دوم

  بیـان   قابـل  غیر»  حقیقت«  یک  سرانجامکند و  می  اند را اداره شده  برگزیده  از آن  پیروي  براي
  ).25: 1350(نصر،  ي داردجا  تو طریق  شریعت  هر دو راه  در قلب  وجود دارد که

گرایان به علم مدرن تقلیل آن به یک انحـراف   ترین پیامد رویکرد نصر و سایر سنت مهم
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بزرگ در زندگی بشر در دوران پسارنسانس است. انحرافـی کـه بـا غفلـت از رابطـۀ میـان       
عتی معرفت و امر قدسی منجر به پیدایش و توسعۀ علم، تکنولوژي و تمدن صنعتی و فراصن

رو  گرایان را بپذیریم با یک پرسش بنیـادین روبـه   مدرن شده است. اگر صورت مسئلۀ سنت
هستیم و آن این است که چگونه غفلت بشر از حقیقت هستی دستاوردي چنـین عمیـق بـه    

هـاي مقـدس سـنتی کـه هـر دو منبـع مهـم         تر چرا معرفت همراه داشته است؟ و از آن مهم
انـد، در   اند و از این غفلت معرفتی بزرگ در امان بـوده  ر بستهکا معرفتی (عقل و وحی) را به

بـار   حوزة علم، تکنولوژي و تمدن طی هزاران سال فقط دستاوردهاي مادي و عینی اندکی به
چـه   گرایان مشـخص اسـت. آن   ها در درون ادعاي سنت گونه پرسش اند؟ پاسخ به این آورده
یافتـۀ جهـان    ر سیر تاریخی و واقعیت تحققگویند د گرایانی نظیر نصر از آن سخن می سنت

پیشامدرن هرگز رخ نداده است. درواقع تالش براي درك مناسـبات جوامـع پیشـامدرن بـر     
چه در دوران مدرن رخ داده اسـت یـک    شناختی مشخص نظیر آن اساس یک مبانی معرفت

نظام دانش هاي آن را در میان متفکران گذشته یافت.  توان ریشه رویکرد جدید است که نمی
هاي عینی زندگی سـنتی بـوده    در اغلب جوامع پیشامدرن بسیار محدود و مستقل از واقعیت

هـاي و   کـرده اسـت سـنت    چه مناسبات زندگی در جوامـع سـنتی را تنظـیم مـی     است و آن
شناختی مشخص  باورهاي محلی و آداب و رسوم میان مردم بوده است تا یک مبناي معرفت

  براي آن از حیث تاریخی اصالتی قائل شد.شده که بتوان  و تعریف
   

 نســبت آن بــا و )وحــدت متعــالی ادیــان( گــرا شناســی ســنت نقــد دیــن  .6
  مدرن گرایی عرفی

گرایان براي نقد علم و فلسفۀ مدرن و احیاي معرفت مقـدس   شناختی سنت رویکرد معرفت
گرایانـه را در   نتپیشامدرن یک چالش مهم و اساسی را با خود به همراه دارد. تناقضی که س

دهد. باور ادیان به حقانیت تعالیم خود و نفی و طرد سایر اعتقـادات در   مقابل سنت قرار می
کننـد.   گرایـان مطـرح مـی    تر از آن چیـزي اسـت کـه سـنت     جهان پیشامدرن، بسیار گسترده

تـر   ها در خصوص نسبت میان سنت و مدرنیتـه کـه بـیش    شناختی آن انگاري معرفت دوگانه
اي است  هاي ایدئولوژیک مدرن است مستلزم تقلیل تضادها و تعارضات گسترده نگارهشبیه ا

» وحدت متعالی ادیـان «که در میان باورهاي پیشامدرن اقوام و ادیان و ... وجود دارد. نظریۀ 
انگـار سـنت در    تالشی است براي حل مشکل تعدد حقایق متعالی که اساساً با روح مطلـق 
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ن نظریه، ادیان برخالف اختالفات ظاهري و منازعـاتی کـه میـان    تعارض است. بر اساس ای
ها وجود دارد داري حقایق واحدي هستند. نصر تفاوت ادیان را با تنـوع زبـان در    پیروان آن

  کند و معتقد است که: میان اقوام مختلف بشري مقایسه می
نـه کـه در عـوالم    گو هاي مختلفی هستند که از آن حق یگانـه، آن ادیان مختلف، همانند زبان

 هولـی نحـو   ،گوینـد ها متجلی شده است سخن می مختلف مطابق با امکانات مثالی درون آن
  .)558 :1378ها یکی نیست (نصر،  نااین زب

تنهایی منشاء هیچ شناختی نیستند،  ها به قیاس نصر داراي یک مشکل اساسی است، زبان
ابـزاري بـراي درك و شـناخت تبـدیل      هـا بـه   ها توسط انسان کارگیري آن بلکه در فرایند به

کارگیري تعالیم خود توسط پیروانشان، خـود را   که ادیان مستقل از فهم و به حالی شوند در می
دانند. نصر تنوع و تکثر ادیان را تابع امري غیرمقـدس و   واجد حقایق صوري و محتوایی می

  گوید: می صراحت کنند. او به کند که حقیقت قدسی را بیان می عصري تلقی می
 ولـی  دارنـد،  اخـتالف  الهـی  الهام و وحی نزول تاریخ و جغرافیا دلیل به ادیان ظواهر گرچه

  ).35: 1384 نصر،است ( شنیدن قابل ها دین همۀ قلب از الهی نداي پژواك

هاي سنتی تعارضی وجود ندارد. بـه اعتقـاد    است که در میان ادیان و معرفت معتقدنصر 
هاي بعدي، صـرفاً تـداوم   هاي بعدي انعکاس دارد اما سنتسنت نخستین، در تمام سنت او

شـود،  اي از مبدأ الهی مشخص میتاریخی یا افقی آن نیستند. هر سنتی با نزول عمودي تازه
اي که به هر دینی که در قلب سنت منظور نظر نهفته است، نبوغ معنوي، شور و نشاط وحی

سـازد (نصـر،   دارد که مناسک و اعمال دینی را عملـی مـی  تی ارزانی میتازه، یگانگی و عنای
. این نگرش با تأکید بر حقیقت الهی واحد در ادیان متکثر بـر ایـن فـرض بنـا     )110: 1378

  شده است که:
هـایی را کـه بـا    اي عظیم که بر قلۀ کوهی فوران کند، آب شـیب حقیقت الهی همانند چشمه

شود. هر آب شـیب، رمـز   شوند، موجب میر طرف جاري میتر از ه پراکندگی هرچه بیش
جایی، مراتب فراکیهانی واقعیـت  درجات واقعیت و رمز مراتب کیهانی و بر سبیل جابه ۀهم

شـوند و  واحد ناشی مـی  ۀها از چشمآب شیب ۀحال، هم این یک عالم دینی خاص است. با
شـود و  کوه جاري مـی  ۀبر قل واقع ۀها درنهایت، همان آبی است که از چشم آن ۀجوهر هم

عـوالم قدسـی و نیـز منتهـایی      ۀاین چشمه، درنهایت همان حق مطلق است که مبتداي همـ 
: 1386(نصـر،   گـردد  ی، بدان بـازم است چه در آغوش این عوالم قرار گرفته آن ۀاست که هم

22(.  
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واحـد   ناپذیر ادیان و منشـاء  نظریۀ وحدت متعالی ادیان نصر که مبتنی بر حقانیت قیاس
گرایـان بـر    هاست مستلزم تبدیل کثرت به وحدت است. این وحدت در اندیشـۀ سـنت   آن

معرفتی که مبتنی بر تعالیم دینی (هر دینـی)   گرید انیب بهگیرد.  اساس معرفت قدسی شکل می
باشد؛ انعکاسی از یک حقیقت مطلق متعالی است. نصر در خصوص رابطۀ دیـن و معرفـت   

  گوید: قدسی می
از طریق همـان   فقطاین معرفت، در قلب تمام ادیان یا سنن وجود دارد و فهم و نیل به آن، 

هاي مخیل و دیگر وسایلی میسـر اسـت   ها، مناسک، نمادها، صورتروش ۀسنن و به وسیل
 هـا را مقـدس سـاخته اسـت     هر سـنتی اسـت، آن   هکه پیام آسمانی یا ذات الهی، که آفرینند

  .)104: 1378(نصر، 

هـاي معنـوي پیشـامدرن     خوبی آگاه است که تفاوت ظاهري ادیان و سـنت  ه نصر بهالبت
میان آورد ولی براي فرار از  ها به تر از آن است که بتوان سخن از یگانگی و وحدت آن بیش

کند تا میان جنبه صوري و حقیقت درونی دین تفکیک قائل شود. وي  این چالش تالش می
است که مقدر اسـت بـه تعـالیم آن     یدارد که براي هرکسظاهري  ۀدین جنبمعتقد است که 

که فقط قابل دسترسی براي افـراد معـدودي اسـت     دایمان بیاورد، ولی ساحت باطنی نیز دار
. بـراي نصـر   )28: 1386توانند از ساحت ظاهر به ساحت باطن راه پیدا کنند (نصـر،  که می

ناخت واقعـی از دیـن   ساحت باطن دین بر سـاحت ظـاهري آن رجحـان دارد؛ و درك شـ    
  گوید: صراحت می مستلزم ورود به ساحت باطن آن است. وي در این خصوص به

مراتبی دارد و واقعیت بیرونی و صـوري آن، حـق مطلـب را     خود دین نیز ساختاري سلسله
 ۀگونه که جهان نمود، مسـتلزم جهـان بـود اسـت، جنبـ      کند. درست هماندربارة آن ادا نمی

  .)112: 1378کند (نصر،  مادي و فراصوري را ایجاب می ۀصوري دین نیز جنب

وجه در واقعیت تاریخی ادیان در طول تاریخ مشاهده نشـده   هیچ وحدت متعالی ادیان به
هـاي   هاي مذهبی میان پیروان ادیان مختلـف و حتـی فرقـه    هاي کالمی و جنگ است. جدل

واقعیـت دارد کـه ادیـان و    گوناگون یک دین، تکفیر دگراندیشان و ... همه حکایت از ایـن  
اند. ضمناً این نکتـه هـم    تر به سوي وحدت حرکت کرده مذاهب مختلف در طول تاریخ کم

مهم است این اختالفات در امور فرعی و جزیی نبوده اسـت، بلکـه ادیـان حتـی در اصـول      
اند. نصـر هـم    دیگر را نقض کرده و یک اند محوري هم اغلب با هم تفاوت و تعارض داشته

داند که وحدت متعالی ادیان با واقعیت تاریخی چندان سازگار نیست، درنتیجـه   وبی میخ به
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جـو کنـد. او   و کند که ایـن وحـدت را فراسـوي صـورت ظـاهري ادیـان جسـت        سعی می
  گوید:  صراحت در این خصوص می به

گرایـان بـدان اسـتناد     صور بیرونی یافت، وحدتی که سنت ۀتوان این وحدت را در مرتبنمی
کنند، به تعبیر دقیق، وحدتی متعالی است که ورا و فراي صـور و مظـاهر بیرونـی اسـت      می

 .)114: 1378(نصر، 

گرایی دینـی   ادیان را نوعی کثرت استعالیی گرایان که نتیجۀ وحدت برخی منتقدین سنت
، و توجیـه  »ادیـان  اسـتعالیی  وحـدت «هـایی چـون    دانند بر این نظرند کـه ارائـۀ انگـاره    می

هـاي   آرمـان  و هـا  ارزش هـا از  آن تأثیرپذیري نشانۀ گرایان، سنت سوي ، از»سم معنويپلورالی«
 از موضـوعه  بازي قواعد چهارچوب در مدرنیته و گرایی بازي در زمین است. سنت مدرنیسم

انـد   زدگی غرب نوعی دچار خود، ناخودآگاه، و گرایان ناخواسته سنت و است، متجددان سوي
  ).59: 1388(رشاد، 

کننـد   یاد مـی » گرایی معنوي کثرت«متعالی ادیان که گاهی منتقدین از آن با تعبیر  وحدت
ادعایی غیرتاریخی و حتی متناقض است؛ چراکه در اساس با هر نوع انگارة دینی سنتی کـه  

گرایـان باورهـاي    گیرد. اما براي سـنت  بر حقیقت مطلق خود تأکید دارد در تعارض قرار می
ها به دنبال احیاي دین یا معنویت خاصـی   اص اهمیتی ندارد، آندینی یا نگرش یک دین خ

و » دینـی «انگاري ایدئولوژیک تولید کنند. دوگانگی  خواهند یک دوگانه هم نیستند، بلکه می
زدایـی رادیکـال مدرنیتـه از یـک      خواهند در مقابل افسـون  یا بهتر است بگوییم می» عرفی«

ی که فراسوي یک دین یا سنت دینی خاصی قـرار  معنویت رادیکال سنتی دفاع کنند. معنویت
داشته باشد و دایرة شمولیت آن به اندازة مدرنیته در عصر کنونی فراگیـر باشـد، امـا چنـین     
معنویتی بر مبناي یک نگاه غیرسنتی بنا شده است و در میان اندیشمندان و علمـاي جوامـع   

هـاي عرفـانی کـه بـا      سـنت  پیشامدرن و ادیان سنتی چندان هوادارانی نداشته اسـت. حتـی  
هاي مذهبی و عرفانی برخـورد   تر و انعطاف بیشتري با دگراندیشان و سایر فرقه خشونت کم

کننـد بـاور    گرایـان از آن دفـاع مـی    کردند هم به وحدت متعالی ادیان به شکلی که سنت می
  نداشتند.

 

  گیري نتیجه  .7
خـوبی   گرایـی بـه   خص سـنت هاي شـا  بررسی آراي سیدحسین نصر به عنوان یکی از چهره
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گرایی یک جریان فکري مدرن اسـت کـه خـود را بـه واسـطۀ نفـی        دهد که سنت نشان می
گرایان براي احیاي دوبـارة علـم    کند. تالش سنت مدرنیته به نفع جهان پیشامدرن تعریف می

مقدس و اتصال معرفت بشري بـه جهـان فرابشـري (امـر قدسـی) بـه عنـوان یـک آرمـان          
  گرایانه است. ستیزي معنویت جهان مدرن ناشی از نوعی مدرنیتهشده در  فراموش

که یـک طـرح فکـري منسـجم و قابـل       تر از آن دغدغۀ اصلی نصر در احیاي سنت بیش
گرایـان بـه سـنت     رفته است. رویکـرد سـنت   دست دسترس باشد، یک نوستالژي معنویت از

ایدئولوژیک مدرن است که در آن ها به سنت مبتنی بر یک نگاه  کامالً تازگی دارد. نگرش آن
گرایـان   شود. درحقیقت واژة سـنت در ادبیـات سـنت    سنت بر مبنی نقد مدرنیته تعریف می

اسـت.  » غیر«هاي گذشته مطابقت داشته باشد، یک  که با واقعیت تاریخی سنت تر از آن بیش
  .ابدی یبازمخود یعنی مدرنیته » دیگري«غیري که مفهوم خود را در 

وجه به معناي بازگشت به سنت یا احیاي سـنت نیسـت، بلکـه یـک      هیچ بهگرایی  سنت
ایدئولوژي ضد مدرنیته است که نقد خـود را متوجـه وجـوه انتقـادي مدرنیتـه و خصـلت       

رفتـه و تـالش بـراي     دست زدایانه آن کرده است. حسرت زندگی معنوي و مقدس از افسون
سرعت روزافـزون توسـعۀ علـم و تکنولـوژي و مناسـبات اجتمـاعی و         واکنش اعتراضی به

تمدنی مدرن، در چهارچوب بازگشت به علم مقدسی بروز یافته است که براي انسـان ایـن   
  عصر فاقد معناي دقیق و مشخص است.

گرایان نظیر نسبت میان علم و امر قدسی یا وحـدت   هاي کلیدي سنت بسیاري از انگاره
که انسان  هاي گذشته تطابق ندارد. این هاي تاریخی سنت وجه با واقعیت هیچ متعالی ادیان، به

کرده ادعایی است  سنتی تمام مناسبات زندگی خود را براساس باورهاي دینی ساماندهی می
شک تالش برخی از متفکران دوران میانۀ اسالمی براي تطبیق فلسفه، عرفان  قابل بررسی، بی

ینی براي رهایی از تکفیر و سرزنش متشرعین، به معناي ماهیت و تصوف و ... با باورهاي د
  هاي فلسفی، عرفانی و صوفیانه نیست.  دینی و الهی تمامی اجزاي اندیشه

کنند تا  بخشی به جهان پیشامدرن و نقد مدرنیته تالش می گرایان حتی براي تقدس سنت
ن و وجـوه خشـن و   هـاي درونـی آ   هـا و تنـاقض   توجه به تعارض به همۀ اجزاي سنت، بی

گر برخی از اجزاي آن، هویتی معنوي دهند. جنـگ، کشـتار، سـرکوب، اسـتبداد و      سرکوب
هـا پنهـان    بردگی و ... که در میان اقوام گوناگون گذشته رایج بوده است همواره از چشم آن

مانده است و هر کنشی که با باورهاي متعالی و فراطبیعی توجیه شـود در ادبیـات فکـري و    
  یابد که با امر قدسی پیوند یابد. گرایان این امکان را می نظري سنت مبانی
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دهد که پیونـد سـلبی ایـن جریـان بـا مبـانی و        گرایانۀ نصر نشان می بررسی آراي سنت
تـر از پیونـد ایجـابی     تر و قابل مشـاهده  مراتب قوي دستاوردهاي فکري و تمدنی مدرنیته به

گرایـی نیـز مثـل     سـنتی (پیشـامدرن) اسـت. سـنت    ها با مبانی فکري و الگوهاي تمدنی  آن
یابـد   سازي سنت و مدرنیته معنـا مـی   مدرنیته، سنت را به یک کلیت که هویت آن با غیریت

گرایان بـا همـان رویکـردي بـه بررسـی سـنت (جهـان         تر سنت دهد؛ به بیان ساده تقلیل می
 دهد. یپردازند که مدرنیته آن را مورد مطالعه و نقد قرار م پیشامدرن) می

گرایی یعنی  دهد که سه مبناي اصلی سنت شده در پژوهش حاضر نشان می بررسی انجام
به طـور کامـل   » گرا سنت شناسی  دین« و » گرا شناسی سنت معرفت«، »گرا شناسی سنت انسان«

تـوان گفـت مبـانی     هاي جوامع پیشامدرن است. درحقیقـت مـی   متفاوت با باورها و نگرش
ها با سه مفهوم کلیدي مدرنیتـه (سـوژة مـدرن،     در نسبت سلبی آن گرایی صرفاً اصلی سنت

هـاي جدیـد    زدایی) قابل تعریف است و ماهیت آن مسـتقل از نگـرش   علم جدید و افسون
معنا است. نکتۀ مهم دیگري کـه در ایـن پـژوهش قابـل تأمـل اسـت، تنـاقض بنیـادین          بی

مدرنیتـه دانسـت؛ ایـن     -نتتـوان آن را در بازتولیـد دوگـانگی سـ     گرایی است که می سنت
دوگانگی یکی از دستاوردهاي نگرش مدرن به جوامع پیشامدرن است که با منطـق درونـی   

گرایی را  هاي سنت هاي سنتی تعارض دارد. به عبارت دیگر ادعاها و استدالل سنت و انگاره
که یک  آنتر از  گرایی بیش توان فهم کرد و باید گفت سنت صرفاً با منطق و زبان مدرنیته می

ها و باورها و اعتقادات سنتی یا مذهبی باشد یـک نـوع    جریان فکري اصیل برآمده از سنت
  ستیزي مدرن است. مدرنیته
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