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عنوان  به« سنت»مهم دوران معاصر است كه به بررسی  هاي یكی از گفتمان گرایی سنتجریان 
هاي خورشيد  اي از جلوه گرا، هر سنتى را جلوه پردازد. جریان سنت اي با منشأ الهى می پدیده

ن ای ن نوشتار، با رویكردي گزارشی، تحليلى بهای داند. يقت میهدایت و موجی از دریاي حق
تواند با معرفت دینی ارتباط پيدا   میتا چه اندازه  گرایی سنت ةپردازد كه نظری موضوع می

گرایی است كه به نوعی حاصل گفتمان سنت هاي كند. وحدت متعالی ادیان، از جمله مؤلفه
، اصل ها با تكيه بر تنوع ضروري وحی گرایان سنتد. ده  میرویكرد آنان را به ادیان نشان 

كوشند وجوه اختالفی   میينی، تمایز قلمرو ظاهر و باطن و وحدت درونی ادیان یآ  راست
ن منظر، اختالف ميان ای  ميان ادیان را كنار زده، به گوهر مشترك ميان آنها دست یابند. از

رسند. مقالة حاضر   میمتعالی به وحدت ادیان، سطحی و ظاهري است و همة ادیان در سطحی 
ن مفهوم در ای  ، به نقد و بررسیگرایان سنتپس از تشریح محتواي اصول یاد شده از نظر 

با توجه به اینكه به اصل یگانه و متعالی  گرایی سنتپردازد. همچنين   می گرایی سنتگفتمان 
نيز قایل به اصلی متعالی  ها انسانميان ادیان و سنن معتقد است و متناظر با این اصل در نهاد 

است، راه تعامل ميان ادیان را هموار كرده است و از آنجا كه ادراكات حضوري و شهودي و 
توان آن را با ادیان وحيانی سنجيد.   میاست،  گرایی سنتنيز باور به وحی و خدا، جزء اصول 

 و داند  میهاي دیگر نن یا مسلکهيچ دین یا مسلكی را برتر از ادیا گرایی سنتاما از آنجا كه 
پندارد، قابل تطابق كامل آن با یک دین و   میهر دینی را براي پيروان خود ارزشمند و مطلق 

 مسلک نيست. 
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شناسی  معرفتحدت متعالی ادیان، و گرایی، معرفت دینی، حكمت خالدهسنت 
 .             دینی، تكثرگرایی دینی

 
 مقدمه 

 گنون، رنه چون اندیشمندانی دست به كه فكري جریان یک عنوان به گرایی سنت تاریخی ةسابق
 . گردد برمی قرن یک از كمتر به یافت، مستقلی سيد حسين نصر هویت و شوان و  میكوماراسوا

گذشته و حضور پررنگ فرهنگ  ةدس یى مدرن طها متفكران و اندیشمندان با پدیده ةمواجه    
تب مدرن غرب در جوامع بشري و از طرف دیگر انحطاط و آشفتگى در روح و اجتماعى و مكا

ن رویكرد ای روان افراد اجتماع، موجب شد كه اندیشمندان و متألهان مدرنيته به سنت بازگردند.
گنون شكل گرفت كه  رنه تقابل با تجدد و تعامل با سنت، توسط ةجدید در غرب مسيحی، بر پای

ن جریان مبتنی بر مبانی دینی، عرفانی و ای  تبلور یافتند. گرایان سنتم به بعدها جریان فكري موسو

« حكمت خالده»ویژه  امر قدسی است و پيروان خود را شدیداً وفادار به فرهنگ و سنت ادیان، به
 كنند.   میدعوت 

 ملب لباب تما كه است اي جاودانه حكمت به عقيده گرایان، سنت اعتقاد ترین در واقع مهم    
 و داشته باور نيز ادیان متعالی وحدت به آنها. است آن از خاصی تجلی سنتی، هر و است ادیان

 آنها. همدیگرند عرض در بشر كردن رستگار راستاي در دارند، الهی منشأ كه ادیانی: گویند می

 الهمق نای .دانند می واحد را ادیان باطن و گوهر و شوند می لئقا تفكيک دین، باطن و ظاهر بين
با كسب معرفت دینی را مورد  گرایی سنت ةرابط است درصدد  گرایان سنت تئوري تبيين از پس

 پژوهش و ارزیابی قرار دهد. 
تفكر حقانيت و وحدت درونی تمام ادیان و بهرة همه آنها از یک حقيقت و حقانيت، اولين بار     
مطرح شد كه  (Frithjof Schuon) فریتيوف شوآن مند توسط صورت تفكري منسجم و نظام به

ن جریان در ای است كه در كتاب وي ترسيم شده است.« وحدت متعالی ادیان» ةحاصل آن، نظری
شهرت دارد. « حكمت جاویدان»و در فرانسه به « گرایی سنت»دوران معاصر در آمریكا، بيشتر به 

توان   میه است. شدنكه باید و شاید شناسایى و واكاوي كامل  ، هنوز همچنانگرایان سنتجریان 
معرفتی دنبال نمود.  ةعنوان یكى از مسائل جدى در حوز فلسفی را به  ن جریانای بررسی نقش

ى زنده و فعال در ميان ها ن جهت ضروري است كه از گفتمانای از گرا، سنتبازشناسى جریان 
فهم بهتر  تواند بستر مناسبى براى  مىرود و   میشمار  ادیان جهان، بخصوص دین اسالم به
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وگوهاى  ى پژوهشى نوین و گشودن فضاهاى تازه در گفتها ى بنيادین، تعریف پروژهها پرسش
 .معاصر باشد

 عدم. بررسی خواهد شد روست، هروب آن با تئوري نای كه هایی افزون براین در این مقال چالش    

 و ادیان درونی بُعد همسانی در ابهام سنت، یک اصالت شناخت براي دقيق اي ضابطه ئةارا
 نيز نظري عرفان. هستند ها چالش نای  ازجمله دین، یک باطنی و ظاهري بعد بين ةرابط چگونگی

 نيستند؛ هم عرض در ادیان اسالم، عرفاي بينش در و تابد برنمی را ادیان متعالی وحدت تئوري
  .است بشریت براي الهی تجلی ترین كامل اسالم، دین بلكه

گرا با  جریان سنت»ن پاسخ رهنمون شده است كه ای ن مقاله بهای رنده درهمچنين تالش نگا    

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 

)نصر، « اهري و وحدت باطنی، بر وحدت متعالی ادیان تأكيد دارندكثرت ظ و ظاهر و باطن
برانگيز بحث وحدت تعالی ادیان، كه یک دیدگاه  چالش هاي (. مقابله با تفكرات و اندیشه1383

ن جریان فكري و آشنایی ای سو، بازكاوي ماهيت است از یک   میوارداتی در فرهنگ و تفكر اسال

ن ای  باشد. هرچند خاستگاه  مین مقاله ای ترین اهداف دیگر، از مهم و اصول آن از سوي ها با ریشه
از روشنفكران در داخل را  اي اندیشه در غرب مسيحی بود، اما به دليل جاذبه و ظاهري زیبا، عده

عنوان دین كامل الهی، یگانه دین حقه الهی است كه  به خود جذب نمود. ازآنجاكه دین اسالم به
گرایانه و روح  كند، با هرگونه رویكرد كثرت الح و رستگاري دعوت میپيروان خود را به ف

 ن مشرب فكري براي دفعای  رو آشنایی با تفكر و نظریات پلوراليستی در تعارض است. ازاین

و تعارضات آن اهميت و ضرورت پرداختن به مسئله را  ها ها، كاستی آن و نمایاندن ضعف 
 .سازد  میآشكار 

پيش از هر چيز درصدد ارائه یک چارچوب نظرى براى تحليل رویكردها یا این نوشتار،     
 و ارتباط آن با معرفت دینی است.   گرایان سنتاندیشه هاي  نگفتما

، حكمت خالده است كه به نوعی نمایانگر گرایی سنتگفتمان  هاي مؤلفه ترین مهمیكی از     
حكمت خالده، كاركرد فهم ادیان مختلف  يها د. از جمله ویژگیآی ن تفكر به شمار میای ماهيت

است. رویكرد حكمت جاوید به دین پژوهی، همان رویكرد سنتی است و اصلی كه تمام 

بر آن اتفاق نظر دارند، اصل راست دینی است كه مراتب ظاهر و باطن دین را  گرایان سنت
یخی آن گيرد. مشخصة حكمت خالده در مواجهه با دین، از حيث واقعيت تار  میدربر
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كليد »تواند   مین جریان، باور دارد كه حكمت جاوید ای شاخص در اي به عنوان چهره نصر است.
و رمز و رازهاي یک  ها براي ادیان و نيز پيچيدگی هفهم كامل و تمام عياري هم براي دین و هم

( 106، ص 1382نصر، «)دین واحد، اهميت و ارزش كثرت ادیان و روابط متقابلشان به دست دهد

 اي ن مكتب، به مطالعة ادیان و كثرت صور مقدس است؛ یعنی حوزهای  رویكرد»او مدعی است: 
 .(107، ص همان«)كه به دین تطبيقی یا تاریخ دین مشهور گشته است

پژوهی  را با دیگر مكاتب فكري كه به امر دین گرایان سنتتفاوت مبنایی  نصر از همين روي،    
شناختی  داند كه مكتب سنتی ضمن توجه به ابعاد اجتماعی و روان  مین یا  ورزند، در  میمبادرت 

اش،  دین از حيث مظاهر زمينی .(109، ص همانن ابعاد ابا دارد)ای دین، از ارجاع و تحویل دین به

 هاي ن دنيا، فرهنگای  كه در اي یابد؛ به گونه  میاز وصلت حكم الهی و جمعيت انسانی نشئت 
 كنندگان، یكی از علل كثرت صور دینی است. دریافت هاي خورد و تفاوت  میمختلف به چشم 

 كند  میوحدت و كثرت ادیان را ایجاب  ةلئاز جمله عواملی كه اهميت و ضرورت بحث از مس    
ها براي طلب  هاي دور و در نقاط مختلف جهان، نياز درونی انسان جود ادیان مختلف از گذشتهو

 ةتر، تشابهات، تمایزات و گاه تضادهاي بين ادیان، رشد و توسع حقيقت و جستجوي دین كامل

دليل  حاشيه رفتن دین و گاه نسبی تلقی كردن مفهوم حقيقت به تجددگرایی در دنياي  امروز و به
. پيش از پيدایش عصر جدید، شناخت دیگر سنن دینی، براي استناتوانی در تبيين كثرت ادیان 

هاي  نترنت، ماهواره، انفجار اطالعات و رسانهای ما امروزه و در عصرها خيلی اهميت نداشت؛ ا انسان
هاي جدیدي  مختلف، دیوارهاي محيط سنتی شكسته شده است و انسان ضرورتاً با آرا و اندیشه

دنياي نوین است.  ةها، معلول شرایط ویژ ادیان و دیگر سنت ةشود. لذا ضرورت مطالع مواجه می

مان دینی در بسياري از پيروان ادیان، كم فروغ شدن معنویت و ای  عيفطلبی، باعث تض امروزه تجدد
به اصول مابعدالطبيعی مانند اعتقاد به حقایق غير محسوس و   تردید و حتی انكار نسبت ينيز القا

شده است. براي نسل  -گردید  ادیان محسوب می ةمشترك هم ةكه زمين - 1حسی ةفراتر از تجرب
اي از بایدها و  صورت مجموعه دین صرفاً به ئةكرده و روشنفكر، ارا حصيلت ةخصوص طبق امروز، به

ن نسل، انتخاب آیينی مهم است ای  یی چندانی ندارد. براياشكل سنتی و موروثی، كار نبایدها و به
 كه پاسخگوي نيازهاي او و مطابق با مقتضيات زمان و شرایط عصر او باشد.

 

 دینی شناسی معرفتتعریف 

  براي توان  می سختی به كه است معاصر دوران در شده مطرح اصطالحات از دینیسی شنا معرفت
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 و دقيق توان تعریف  می شناسی معرفتنه از و دین از نه چراكه كرد؛ ارائه واحد و دقيق تعریفی آن
چون دین،   میدینی، باید مفاهي شناسی معرفتبراي مشخص شدن معناي . نهاد پيش فراگيري

دینی،  شناسی معرفتتبيين شوند. بنابراین پيش از پرداختن به بحث  شناسی معرفتدینی و  معرفت

 ناگزیر باید مفاهيم مذكور را اجماال توضيح دهيم. 
 

 دین

اندازهاي  شناخت ماهيت دین و رسيدن به تعریفی دقيق از آن كار دشواري است؛ چراكه از چشم
شناختی،  انداز پدیدارشناختی، جامعه توان به بررسی آن پرداخت، از جمله چشم  میمختلفی 

تعریفی دقيق و یكپارچه از دین بسيار دشوار است؛  ارائةشناختی و غيره . از نظر جان هيک  روان
شباهت خانوادگی " ةشناخت دین، نظری ةبنابراین وي براي حل این دشواري در حوز

به جاي ارائه یک تعریف جامع كوشد   میتعریف را مبنا قرار داده  است و  ةدر مسئل "ویتگنشتاین
   .(17و  16هاي خانوادگی ادیان را بر شمارد)هيک، ص و شباهت ها یژگیو و مانع از دین،

 ةشود، مسئل  میها را كه در اكثر ادیان یافت ترین این ویژگیهيک یكی از مهم ،باتوجه به این    
 داند:رستگاري می

العاده شایع وجود  انوادگی، یک ویژگیِ فوقهاي خ در درون این مجموعه متداخلِ شباهت

آن  دارد، اگر چه این ویژگی همه جا مشهود نيست. این ویژگی همان چيزي است كه معموالً
 .(18، ص همانناميم)را نجات یا رستگاري می

توانيم تعریفی   میممكن باشد، اما نابنابر این گرچه ارائه تعریفی دقيق از دین دشوار و شاید     
ئه دهيم كه شامل اكثر ادیان و بخصوص ادیان مهم باشد و بتواند تبيينی از چيستی و ماهيت ارا

 دین ارائه دهد. 
 دانند:   میآیت اهلل جوادي آملی نيز دین را راهنماي سعادت بشر  خصوصدر این     

مراد از دین، مكتبی است كه از مجموعه عقاید، اخالق و قوانين و مقررات اجرایی تشكيل 
مندي است. دین به این معنا بر دو قسم  شده است و هدف آن، راهنمایی انسان براي سعادت

 .(24است: دین بشري و دین الهی)جوادي آملی، ص 

ظيفه و رسالت و بينی یک جهان ةاي است كه در آن ضمن ارائطبق این دیدگاه، دین مجموعه    

آن، به رستگاري دست یابد. بنابر این شود تا انسان از طریق عمل به   میعملی انسان مشخص 
پذیرد و بر اساس آن ممكن   میشكل  ها بينی آن قسمت عملی و اخالقی ادیان، بر اساس جهان
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است اخالق و شریعت یک دین فربه و مفصل باشد و دینی دیگر كمتر داراي بخش عملی باشد 
 ضعيت رستگاري انسان را تبيين نماید. و بينی و با ارائه جهان

باشد و  ها هاي انسانتواند بشري باشد، به این معنا كه حاصل اندیشه  میدین با این تعریف، هم     

تواند الهی باشد به این معنا كه از یک منبع فوق بشري و قدسی)ذات الهی( سرچشمه هم می
ن راه گرفته باشد. اگر دینی را الهی بدانيم، این دین امري است مستقل از اذهانِ ما كه خطا در آ

 .(41ندارد و كامل و تغيير ناپذیر است)فنایی اشكوري، ص
 

 معرفت دینی

شود و   میمعرفت دینی از سنخ دانش و علم است كه موضوع آن مسائلی است كه در دین مطرح 
 منابع آن، منابع آن دین و روش آن نيز روشی متناسب با مسائل دین است. 

از دین دارد و معارف دینی بطور اطالق  معرفت دینی دانش و شناختی است كه هر كسی
مجموعه دستاوردهایی است كه علماي دین با پژوهش در منابع دینی و با استفاده از علوم 

آورند. معرفت دینی امري است بشري قائم به اذهان عالمان، مشتمل بر خطا و دینی بدست می
 .(42، ص همانصواب، قابل كمال و نقص، تغيير پذیر و اختالف پذیر)

افزون براین در اكثر ادیان منابع مكتوبی به عنوان متن و كتاب مقدس وجود دارد كه منبع آن     
آیند و روش معرفت به آنها نيز روشی تفسيري خواهد بود. در برخی ادیان دیگر   میدین  به شمار 

گيرد؛   میار مانند اسالم، عالوه بر متون مقدس، عقل و حتی شهود عرفانی نيز جزو منابع دین قر

گيرند. همچنين   میي آن معرفت دینی قرار ها بنابر این روش تعقلی و شهودي نيز جزء روش
یابد، اگر دینی   میشود، مسائل معرفت دینی نيز گسترش   میمتناسب با هر دینی كه از آن بحث 

ها خواهد جهان بينی ةل ایدئولوژیک باشد معرفت دینی آن هم، مباحثی در حوزئحاوي مسا صرفاً
شناختی، مباحث عملی، شریعت و اخالق نيز داشته باشد،  بود و اگر دینی عالوه بر مباحث جهان

 .یابدشود معرفت دینی آن به این محدوده نيز راه باعث می

آن دین را الهی بدانيم و چه آن دین را بشري  أبشري است، چه منش معرفت دینی امري صرفاً    
پذیر است. به این  عرفت دینی همانند سایر معارف بشري، خطاپذیر و تكاملتلقی كنيم. بنابر این م

كند دچار اشتباه شود و   میدر شناخت دینی از آن بحث كه معنا كه هم ممكن است در مواردي 
تر شود و شناخت بهتري از آن دین ارائه نماید. همچنين مانند سایر علوم،  تواند كامل  میهمچنين 

 شناسی و مبادي تصوري و تصدیقی است كه نياز به اثبات و تبيين دارد. شداراي موضوع و رو
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 شناسی معرفت

، معرفت و شناخت شناسی معرفتشناخت و معرفت است. موضوع  ة، مطالعه دربارشناسی معرفت
پردازد. بنابر این   میاست و به مسائلی چون چيستی شناخت، دالیل شناخت و باور و توجيه و غيره 

كند و پس از اثبات   میضمن ارائه تعریفی از معرفت، امكان آن را نيز بررسی  یشناس معرفت
نماید. همچنين انواع معرفت و انواع   میامكان معرفت، راه و روش بدست آمدن معرفت را تشریح 

كند، به عنوان مثال اعتبار عقل یا حس یا شهود   میي بدست آوردن معرفت را نيز بررسی ها روش
 .شود میبررسی  شناسی معرفتي شناخت در ها زاربه عنوان اب

 این. است شده ارائه آن براي مختلفی تعاریف كه است مستقلی دانش امروزه 2،شناسیمعرفت    

 «شناخت ةنظری»  معنی كه به «Epistemology » نخست :دارد ریشه دو انگليسی زبان در اصطالح،
  .رود می كار به

 با است؛ و «المعرفه نظریه» آن عربی معادل است كه  «Theory of knowledge »دیگر ةواژ    
  .دارد استعمال نخست واژه از بيش ولی گذرد نمی قرن یک از بيش آن عمر از كه آن وجود

 

 شناسی معرفت تعریف
 غربی شناسان معرفت دیدگاه از «شناسی معرفت»الف. 

 مفروض آن شناختی وجود جهت و شده بحث اش گريحكایت حيث از فقط غرب در «معرفت»
 طییشرا چه با آن، به رسيدن امكان و معرفت وجود فرض بر مثالً اینكه یعنی است شده گرفته

 كرد؟ توجيه را معرفت توان  می لییدال و طیشرا چه با دیگر عبارت هب یافت؟ دست آن به توان  می
 به ناظر است شده ارائه غربی شناسان معرفت سوي از كه ییها تعریف بنابراین،( معرفت توجيه)

 :جمله از است گري حكایت حيثيت همين

 ِتفكر ابزار شناخت علم. 

 پردازند می معرفت مبانی و هافرض پيش و حدود و ماهيت به كه فلسفه از اي شاخه 
 (.10ص ملين،ها )

 رودمی باور توجيه و معرفت ماهيت كه به دنبال كشف  میعل. 

 باورهاست.  همان توجيه علم 
 غربی شناسان معرفت توجه مورد تعاریف، سایر از بيشتر آخر تعریف فوق، تعاریف بين در    

 .است شده واقع
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 اسالمی شناسان معرفت دیدگاه از «شناسی معرفت» .ب

 حيثيت یكی شود؛  می شامل را مذكور حيثِ دو هر اسالمی، شناسی معرفت ةحوز در «معرفت»
 كيف عرض، یا یا است جوهر ماهيت؟ یا است وجود سنخ از علم آیا اینكه مثالً «شناختی هستی»

 و اركان و معرفت امكان از آن در كه «گري حكایت» اینكه حيثت دیگري ؛ ... و است؟ نفسانی
شناسی  معرفت از مراد بنابراین. آید  می ميان به بحث ،...و واقع با آن مطابقت و معرفت ارزش

  .پردازدمی... و آن مطابقت و واقعيت و علم مطلق به رسيدن بررسی به كه است  میعل
 مسائل ها پاسخ و سؤاالت این مجموع كه هستيم سؤاالتی به پاسخ دنبال بهشناسی  معرفت در    

یافتن و  دست قابل آیا وجود واقعيت، برفرض :اینكه قبيل از دهند  می تشكيل را شناسی معرفت

 امكان شناخت فرض بر است؟ یقينی و قطعی شناخت این آیا شناخت، فرض بر است؟ شناخت
 معناي و مطابقت مالك است؟ واقع با مطابق یقينی  شناخت این آیا چيست؟ آن ابزار یقينی،

 ؟(52ص معلمی، چيست) آن صحيح
 

 شناسی معرفت موضوع

 مطلق»   میاسال حكماي نزد آن از مراد 3است. «معرفت» شناسی، مسائل معرف ةهم مركزي محور
 لیو باشدمی «یقين» آن ةدرج باالترین و است مراتبی داراي البته كه 4تاس «آگاهی و علم

 صادق باور» به را آن كه است آگاهی و علم معرفت، از غربی معاصر شناسانمعرفت مقصود
 تصدیقات) ها گزاره و( تصورات) مفاهيم از اعم معرفت نخست، نظر طبق. كنندمی تفسير «موجه

 .(48و47زاده،ص شود)حسينمی ها گزاره شامل فقط معرفت ومد نظر طبق ولی است( قضایا و
 

 دینی  شناسی معرفت

 شناختی است. انداز معرفت به دین، نگاه و چشم ها ترین و جدیدترین نگاه یكی از مهم
خاص است كه به تجزیه و تحليل در  شناسی معرفتي ها دینی، یكی از شاخه شناسی معرفت

 .(282پردازد)فعالی، ص   میشمارند   میدینی  داران معرفت آنچه دین

پردازد. بنابر این   می آندینی، نگاهی است از بيرون به معرفت دینی و به بررسی  شناسی معرفت    
دینی، معرفت دینی است كه امري بشري و حاصل فهم عالمان دینی است.  شناسی معرفتمتعلق 

به یک معرفت دیگر است. به این  دوم كه ناظر ةدینی معرفتی است درج شناسی معرفتهمچنين 
دینی به چيستی معرفت دینی، چگونگی حصول این معرفت، سنجش اعتبار  شناسی معرفتترتيب 
 پردازد.  میي فهم دین و مسائلی از این قبيل ها نيز روش و ي كسب آنها و ابزار
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 حاصل اي رشته ميان هاي حوزه. است اي رشته ميان   میعل ةحوز یک دینی،شناسی  معرفت    
 موضوعات و مسائل و شوند می ایجاد قلمرو دو ميان نسبت و ارتباط برقراري از كه هستند تأمالتی

 دینی،شناسی  معرفت(. 11ص كنند)محمدي، می فراهم معرفت دو هر دانشمندان براي را اي تازه

 در كه يثح این از ؛است دین ةفلسف به مربوط دیگر جهتی از و شناسی معرفت به متعلق جهتی از
 و است؛شناسی  معرفت علم به متعلق كند، می استفاده دینی باورهاي سازي موجه و استدالل فرایند

 قرار خویش ةمطالع و تحقيق موضوع را دینی معرفت و شود می مربوط دین به كه لحاظ این از
 است؛ علم دو ملتقاي دینیشناسی  معرفت بنابراین. گنجد می دین ةفلسف مباحث ذیل دهد، می

 .دین ةفلسف وشناسی  معرفت اتصال و التقا محل

 معرفت بررسی به كه است فلسفه از گسترده بسيار اي رشته شناخت ةنظری وشناسی  معرفت    
5«داشتن باور توجيه» چيزم تعبير به یا باور، توجيه و( معرفت مطلق)

  .( 35 ص پردازد)چيزم، می 

 و «معرفت تحليل» از بحث مباحث، این ميان در هك دارد متنوعی بسيار مباحثشناسی  معرفت
 از بسياري حال هر به. برخوردارند بيشتري اهميت از «توجيه نظریات» و «معرفت ساختار» از بحث

 از منظور لذا. است طرح قابل نيز دینی باورهاي مورد در شود، می مطرح این حوزه در كه مباحثی

 كه است شناختی معرفت مسائل سلسله یک دینی، يباورهاشناسی  معرفت یا دینیشناسی  معرفت
شناسی  معرفت در مقبول هاي روش از استفاده با و شود می مطرح دین شناسی باب در اختصاصاً

 :پالنتينگا ي گفته به بنا پردازد، می( دینی باور عقالنی توجيه) دینی باورهاي بررسی به معاصر

 آیا كه بپردازند لهئمس این به داشت انتظار دین ةدربار شناختی معرفت هاي بحث از توان می    
 ( 41 ص زاده، نه؟ )فتحی یا باشيم داشته معرفت دینی باور به توانيم می

 از» پویمن تعبير به و دین ةفلسف مباحث ترین مهم از یكی دینی باور عقالنيت توجيه موضوع    
 مختلف هاي گرایش و اتبمك در كه است «فلسفه تاریخ طول در فلسفی مشكالت ترین غامض

 هاي رهيافت با دینی گرایی تجربه و طبيعی/عقلی الهيات ،گرایی ایمان مانند دینی شناسی معرفت
شناسی  معرفت مختلف رویكردهاي بين در اواخر، همين تا. است شده بررسی و بحث گوناگونی

 گرایی عقل» نماد هك بود دینی باورهاي عقالنيت ةحوز در غالب رویكرد «طبيعی الهيات» دینی،
 .توأمانند صدق و عقالنيت آن، براساس و رود می شمار به افراطی یا «حداكثري

 

 گرایی سنت

 انی طوالنی از آن گذشته ـاست كه زم  میوـاي آداب و رسـبه معن ام آن تقریباًـاي عـت در معنـسن
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، به زمان حال نيز انتقال باشد؛ اما به دليل ارزش و اعتباري كه نزد مردم یک فرهنگ یا تمدن دارد
است. همچنين معانی اصطالحی متفاوتی دارد، مانند: انباشت تجارب انسانی، قول و یافته ادامه و 

ویژه فقه كاربرد دارد، مجموع  هكردار معصوم و سيره پيامبر كه این اصطالح در علوم دینی ب

ه است. در یكی از معانی باورها، هنجارها و عواطف كه در یک تمدن به مرور زمان شكل گرفت
ي خاصی دارد. زندگی، ها گانه بشري است كه ویژگی ي سهها اصطالحی سنت یكی از دوران

علم، فرهنگ و تمدن انسانی را به سه دوره سنت، تجدد )مدرن( و فرا تجدد )پست مدرن( تقسيم 
گرایانی  ه سنتي خاص خود را دارند. از دیدگاها ویژگی ها نمایند. هر كدام از این دوران  می

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 
به  خيلی از اصول آن در برابر اصول سنت است. یكی از آنها، استقالل از دین و كاستن دین

شود و به زندگی شخصی   میحداقل آن است، دین از ساحت علم و فرهنگ و تمدن به كنار زده 
كند. در ادامه بيشتر در مورد   میكيد أشود. این دوره بر عقل تجربی ت  میمحدود  ها انسان

اكنشی است در برابر دوران تجدد و به و شود و دوران فرا تجدد  میي تجدد صحبت ها شاخصه

كنند، برگرفته از همين   میپردازد. آنچه سنت گرایان از اصطالح سنت اراده   میول آن نقد اص
 اصطالح سنت است.

 
 تعریف  سنت از نظر سنت گرایان

گرایان بدین سادگی نيست و دشوار بتوان به تعریفی واحد از نظر ایشان تعریف سنت از نظر سنت
گرایان امري فرازمان و نت در نگاه سنتترین دليل این امر این است كه سدست یافت. مهم

كه چنان كه در تعریف فرامكان است و در آن عنصر زمان و مكان اهميت چندانی ندارد. درحالی

مند بوده و ميراث ارزشمندگذشتگان است. در این  آن گذشت، سنت نزد عموم مردم امري زمان
است كه كسانی كه جویاي باز  معتقد است كه مفهوم سنت به حدي تباه شده گنون رنهراستا، 

 دانند به كدام جهت روي آورند.یافتن آن هستند، نمی
 كنيم:  میاز این روي در این پژوهش به چند تعریف مهم بسنده     
اي است كه تمدن را به  لرد نورثبورن بر این باور است كه سنت در معناي درست كلمه، رشته    

 زند.  میوحی پيوند 



 گرایی با معرفت دینی   رابطة سنت                                                                                                                                           
__________________________________________________________________________________________ 

71 

71 

71 

داند؛ از این رو از هر   میصورت و فرا شخصی  س نيز سنت را در ذات خود بیماركو پالي    
 گریزد.  میتعریف دقيقی بر اساس معيار كالم )زبان( و اندیشه بشري 

به معناي آن چيزي است كه منتقل شده است. این واژه  شناختی صرفاًسنت از نظر ریشه    

 ازلی،  ،، به معناي حكمت و حقيقت نخستينشود  میلحاظ « Tradition» كه به صورت  میهنگا
مالحظه گردد، به معناي  «tradition»صورت است؛ اما اگر به صورت تغييرناپذیر، خطاناپذیر و بی

كه در خالل زمان انتقال یافته است اي یا دینیِ خاص  ت اسطورهئتجسم صوري حقيقت در هي
 است.

انی و وحيانی ـاطنی، آسمـراشخصی، بـگانه، فـ، یاودانهـري جـگرایان، ام تـر سنـت در نظـسن    

هاي وطن است، بنابراین هميشه و همه جا هست، هرچند در شرایط گوناگون صورتو بی
 یابد.  میگوناگون 

 نماید:  میاین گونه تعریف  ،كه در آثار سنت گرایان به كار رفتهرا دكتر نصر، سنتی     
افكار و مضامين از نسلی به نسل دیگر نيست، بلكه از  ... سنت، رسم یا عادت یا انتقال قهري

ند از ا اند و در اصل عبارت كند كه از عالم باال فرود آمده  میسنت، مجموعه اصولی را مراد 
یک نوع تجلی خاص ذات الهی، همراه با اطالق و به كارگيري این اصول در مقاطع مختلف 

سنت در عين حال در حد  ،بنابر اینو در شرایط متفاوت براي یک جماعت بشري خاص. 
 .(116ذات خود قدسی است...)نصر، ص 

گرایان از  توان تبيين درستی از سنت بدست آورد كه مراد سنت  میگرایان زمانی  در نگاه سنت    

دین و گوهر و صدف آن و امر قدسی مشخص شود. سنت جهان  6حكمت خالدهجاودان خرد یا 
آمده تا روشنی  ها داند كه دین از جانب وي بر انسان  می)خدا( را داراي اصل و منشائی مقدس

ادیان  ةباشد. دین داراي گوهر)باطن( و صدفی است. باطن و گوهر هم ها بخش زندگی آن

است كه ثابت، فرا  حكمت خالدهخواهد بود و این همان  ها یكسان است و باعث وحدت آن
شود. بنابر این سنت بر ارتباط این   می ها آن زمانی و فرا مكانی است و صدف ادیان باعث كثرت

كه باطن  حكمت خالدهكند و معتقد است   میكيد أاست ت امر قدسیجهان با اصل آن كه همان 
 كند.  میادیان است اصول این ارتباط را مشخص 

 
 های سنتشاخصه

 د بود: جودِ چهار امر ضروري خواهو ماركو پاليس معتقد است هر جا سنت وجود داشته باشد

جریانِ فيضان و نزولِ وحی از سرچشمه وحی كه  .2منشا و منبع سنت كه وحی است؛  .1
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تواند   میرسد كه می  میراه تحقق كه اگر صادقانه و با ایمان دنبال شود، انسان به مقا .3خداست؛ 
، ها تجسم صوري سنت در هنرها، سمبل .4وحی را دریابد و به آن و به خود، فعليت بخشد؛ 

 شرایع، علوم و عناصر دیگر. 

در معناي جدید آن، جریانی است كه با گنون آغاز شده است. این جریان با  گرایی سنت    
فریتيوف شووان به اوج خود رسيد و متفكران و حكيمانی چون كوماراسوامی، سيد حسين نصر، 

ن جریان در واكنش به دهندگان آن هستند. ای ترین ادامه ماركوپاليس و مارتين لينگز از برجسته
هاي ناشی از آن پدید آمد؛ از این روي براي شناخت  حاكميت مطلق پارادایم مدرنيته و بحران

ه اجمال از ـته را بـدرنيـان از مـرایـگ تـابی سنـكم ارزی تـنماید كه دس  یـمروري ـتر آن ضـبه

 نظر بگذارنيم. 
 

 گرایان ی مهم تجدد گرایی از نظر سنتها ویژگی

 گرایی و آزمایش مداري؛  گرایی، تجربه هدهمشا 

  پذیرش عقل استداللی و انكار عقل شهودي؛ 

 امور غيبی و خدا؛ گري در نسبت با یا الادري  ؛گرایی و انكار حقایق غير مادي مادي 

 یش و تسخير جایگاه خدا توسط ها انسان محوري و غایت داشتن انسان و خواسته
 انسان؛ 

 فردگرایی و فرد محوري؛  

 ي جنسيتی؛ ها ي معنوي و تفاوتها طلبی بدون در نظر گرفتن ویژگی برابري 

  آزاداندیشی صرف و مخالفت با هرگونه تعبد؛ 

 زدایی؛  ستيزي و سنت سنت 

 نسبت به امور مابعدالطبيعی؛   میفقدان هيچ شم قدسی و جهل دائ 

 ند.دان  میانداز خطی و تكاملی، كه حاصل تكامل را هم دوران مدرن  چشم 

 

  7علم قدسی

برند تا نشان گرایان در مقابل علم مدرن به كار می علم قدسی یكی از اصطالحاتی است كه سنت
ي آن و در مقابل، صورت مطلوب ایشان ها دیدگاه ایشان در خصوص علم مدرن و كاستی ةدهند

 گوید:  میدر این خصوص باشد. دكتر نصر در تعریف علم مقدس چنين 
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جود دارد كه به مبدا الهی و و علم اعلی یا مابعد الطبيعه، به مفهوم سنتی آنقبل از هر چيز، 
است كه به واالترین معناي آن،   میپردازد. این همان عل  می أتجليات آن در پرتو همين مبد

. این اصطالح در این كتاب و پاره اي از آثار دیگر  توان از آن به علم مقدس تعبير كرد...  می
اطالق اصول مابعدالطبيعی بر عالم كبير و  ةخود معرفت مابعدالطبيعی، بلكه به منزل ةنه به منزل

 .(24عالم صغير، بر عالم طبيعی و نيز بر عالم انسانی است)نصر، ص 

است، اما نه به معناي فلسفی كلمه، بلكه اطالق سنتی  ۀـمابعدالطبيعبنابراین علم قدسی همان     

نسانی و عالم طبيعی است و همچنين یافتن این علم توسط عقل اصول مابعدالطبيعی بر عالم ا
ماند و نه فلسفه عقلی.   میشهودي است و نه عقل استداللی، بنابر این، علم قدسی بيشتر به عرفان 

اشراقی سهروردي بيشترین نزدیكی را داراست،  ةالبته در ميان مكاتب فلسفی و عرفانی، به فلسف

 ه با هم تاكيد دارند.چرا كه بر عقل و شهود همرا
 

 8حکمت خالده
شمول و جاودان  معرفتی جهان شمول و جاویدان است كه با اصول و حقایق جهان دانش و

این معرفت، متناظر با متعلقش، امري شهودي، باطنی، مطلق و فراشخصی است.  سروكار دارد.
ها و  ه به پيامجایگاه این حكمت قلب ادیان است و تنها راه كسب آن شهود و حضور و توج

 ي نازل از ذات الهی است.ها سنت

 
 ة حکمت خالدهتاریخچ

قرن پيش،  25بوده است، اما نخستين بار  ها هاكسلی معتقد است كه حكمت همواره در جان انسان
به معناي حكمت خالده را  philosophia perenis ةهاي الهياتی تقریر و كتابت شد. اما واژ در نظام

دانست نخستين بار الیبنيتس به كار برد. الیبنيتس حكمت خالده را به عنوان مابعدالطبيعه اي می

 دهد واقعيت الهی براي عوالم و اشيا و وجود انسان ضروري است.كه تشخيص می
ناپذیر اپذیر و خطانگرداند و این علم را تغيير  میشووان ظهور این اصطالح را به رنسانس باز    

رایج را از قلمرو حكمت خالده برچيند، به جاي عبارت  ةداند. شووان براي اینكه پاي فلسف  می
perennial philosophy  تعبيرSophia perenis  برد.  میرا به كار 

را كه معادل التين  philosophia perenisدكتر نصر معتقد است كه در تمدن غرب تعبير     
perennial philosophy دان اگوستينی مشربِ  فيلسوف و الهی اگوستينو استيوكو، نخستين بار است
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ابن مسكویه پيش از الیبنيس و   میایشان در تمدن اسال ةدورة رنسانس به كاربرد؛ اما به عقيد
 اگوستين اصطالح حكمت خالده را مطرح كرده است.

ابتدا از طریق هرمس)ادریس نبی( به دست البته دكتر نصر بر این باور است كه این حكمت     

 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     

 باشد.  میخرد -ازلی نيز همان حكمت خالده یا جاودان
تيوف شووان معتقد است طبق دیدگاه حكمت خالده، حقایقی وجود دارد كه ذاتی روح فری    

انسانی است و در عمق قلب انسان و عقل ناب مكنون است و كسانی كه بتوانند از استعداد تفكر 

شوند. انسان از توانایی استدالل و قابليت استدالل   میمند  معنوي استفاده كنند، از این حقایق بهره
 .(102ود فوق استداللی معينی برخوردار است)شووان، ص و شه

 
 ی حکمت خالدهها ویژگی

الهی، نگاه الهی به مابعدالطبيعه و كليد فهم ادیان است.  ةحكمت خالده جهان شمول، داراي جنب
اقوام  ةحكمت خالده جهان شمول است به این معنا كه فراتر از زمان و مكان است و در ميان هم

شود چراكه   میها وجود دارد. برخورداري از اصول اصلی الهی موجب این ویژگی  زمان ةدر هم

دست بشر نيست و در  ةاین اصول تغير و تبدیل ناپذیر هستند. حكمت خالده الهی است و ساخت
ها و ادیان قرار دارد، براي همين هم براي فهم آن باید در درون یک سنتی كه شامل آن نهاد سنت

در نهاد حكمت خالده، مابعدالطبيعه محض قرار دارد كه همان علم به حقيقت  است آن را یافت.
علم الهی است و معرفتی است كه تزكيه و  الحقایق و علم مقدس است. مابعدالطبيعه حقيقتاً

توان گفت همان عرفان است. حكمت خالده همان معرفتی است كه در   میدهد و   میروشنگري 

و شریعت و  ها اي تمام ظواهر و صدف دین كه همان شعائر و نمادقلب ادیان نهفته است و معن
سازد بنابر این حكمت خالده كليد فهم دین است و كثرت ادیان را هم   میغيره است را مشخص 

و لزوم پيروي از یک دین  ها اي به اعتبار آن ترین لطمه كند بدون اینكه كوچک  میتوجيه 
 .(105مشخص وارد كند)مهدوي، ص 

 
 یابی به حکمت خالده دست روش

پردازند و انحصار معرفت در آن را از   میگرایان كه به نقد عقل جزئی و استدالیی  سنت

دانند. عقل   میداند، روش وصول به حكمت خالده را عقل شهودي   میي منفی تجدد ها ویژگی
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ي در نهاد اي نسبت به اصول دارد. عقل شهود واسطه شهودي غير استداللی بوده و معرفت بی
باشد چرا كه در آن عالم و معلوم وحدت دارند. این   میاست و واجد یقين مابعدالطبيقی   میآد

اش  شود كه از اصل الهی  میگيرد و براي انسان از آن جهت حاصل   میمعرفت از خدا سرچشمه 

 .(106، ص همانجدا نيست و بر خالف ایمان كه انفعالی است، این معرفت فعاالنه است)
 

 دین و سنت

با یكدیگر و پيوند ميان  ها گرایان به یک معنا دین و سنت، هر دو، پيوندِ ميان انسان از نظر سنت
 انسان با امر قدسی و حقيقه الحقایق هستند.

كتب و ادیان الهی یكی است؛ اگر چه  ةگنون نيز بر این عقيده است كه دین و سنت در هم    
هاي گوناگون پذیرفته است. گنون دین را بخشی اي، صورتدورهبراي تطابق بيشتر با هر گروه و 

 پندارد.  میاز سنت یا مصداقی از مصادیق آن 
 گنون وجود دارد. گرایی سنتمارك سجویک مدعی است دو خوانش از     
 شان به منزله یک براي راییـگ تـسنت و ـد و سنـيه دارنـاص تكـن خـک دیـان كه به یـآن. 1

 ؛گام است    

 گرایی براي دانند كه وحدت بخش تام ادیان است. سنتآنان كه سنت را نوعی دین برتر می. 2

 این گروه به عنوان هدف اصلی است نه به منزله یک گام.     

 گرایان دین دو ساحت دارد )گوهر و صدف دین(:از نظر سنت    

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

 سبب وحدت ادیان  و ادیان ةساحت باطن: این بخش از دین در واقع طریقت و درونمای

 .استهاست. این پهنه مخصوص عرفا و حكماست و گوهر دین و سنت

 دین

گرایی در  ست. سنتدیدگاه سنت گرایان در خصوص دین، براي فهم نظرگاه آنان ضروري ا

بشر  ةشود. دین از نظر ایشان باید وحيانی باشد و دینی كه ساخت  میتعریف ایشان از دین مشخص 
دین آن چيزي است كه از جانب اصل مقدس جهان بر  باشد، باطل و كژآیين است. زیرا اصوالً

د. پس دین رابطه و نمای  میشود و ارتباط این دنيا و آن منشا قدسی را مشخص   مینازل  ها انسان
 انسان با اصل و حقيقت جهان است.  ةپيوند دهند
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 شامل دو ركن ذاتی و اساسی است: دهد. هر دینی نهایتاً  میدین انسان را به حقيقت پيوند 
مطلق را از  ارزش و . آموزه كه وجود مطلق را از نسبی، حقيقت مطلق را از حقيقت نسبی1

 د.ساز  میارزش نسبی متمایز و مشخص 
. شيوه و رویشی كه براي تقرب به حق و رهنمون ساختن انسان به وجود مطلق و زندگی 2

 دهد.  میمطابق با اراده و مشيت الهی ارائه 

اي است براي تمایز نهادن ميان حق و  كه اولی وسيله-این دو ركن، یعنی آموزه و روش 
سنتی و اصيل وجود دارد و در هر دین  -راهی است براي وصال انسان به حق   میدو و باطل

 .(76رود)نصر، ص   میدر واقع، گوهر هر دین به شمار 

دهند، به تعریفی كه در ابتداي مقاله از دین ارائه دادیم   میدیدگاهی كه در تعریف دین ارائه     

دانند. در واقع دین هم   میمشابه است. ایشان هم دین را داراي دو بخش نظري و عملی 
نماید و هم راهكار رسيدن به حقيقت   میچيستی جهان و حقيقت و باطل ارائه  ةباریی درها آموزه

سازد. خداوند كه حقيقت مطلق است، انسان را آفریده. انسان در   میو رهایی از باطل را نمایان 
 ةزندگی دنيایی خود، از اصل خویش كه همان خداست دور افتاده و باید به آن بازگردد و فلسف

نيز بازگشت به سوي آن حقيقت است. به این علت خداوند دین را كه پيوند انسان آفرینش وي 

فرستد تا انسان بتواند این راه را طی   میدور افتاده، به حقيقت است را براي وي از طریق وحی 
نماید. انسان از وطن خویش دور افتاده باید   مینماید. در واقع مفهوم طریق در این تعریف كليدي 

راهی را براي رسيدن به آن طی كند. دین در اولين ركن خود آن راه را و لزوم پيموندن  طریق و
سازد و در ركن دیگر خود، چگونگی و روش پيمودن این راه و طریق را نشان   میآن را مشخص 

باید دین وحيانی و از جانب آن حقيقت باشد و در غير این صورت، دینی  دهد. بنابر این، لزوماً  می

 ساخته دست خود بشر باشد باطل است.كه 
پذیر نيست.  جود هيچ دینی امكانو بدون ارشاد و هدایت الهی و بدون وحی به معناي عام آن

فضل و عنایت  ةتواند به خدا نزدیک شود، مگر آنكه خود خداوند به واسط  میو انسان ن

 .(77، ص همان) دخویش راهی پيش پاي او بگذار

 
 ها وحدت ادیان و سنت

دانند و   میي ضروري بين ادیان را یک تفاوت ظاهري و سطحی ها گرایان تكثر و تفاوت سنت
ایشان با كنار  ةمعتقد هستند این ادیان در یک ساحت متعالی، با یكدیگر وحدت دارند. به عقيد

، به اصل و گوهر ادیان استزدن صدف و پوسته ادیان كه وجود آن هم در جاي خود ضروري 
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ادیان در آن مشترك هستند و وحدت دارند. این گوهر مشترك همان حكمت  ةهم رسيم كه  می
 كنند.  میگرایان مطرح  اي است كه سنت خالده

داند و از آن با   میالحقایق  ۀـرا مرتبه حقيق ها وحدت ادیان و سنت ةترین مرتبشووان عالی    

هایی در و شرایع و ادیان را نقطه كند و در نسبت با آن، سننیاد می "وحدت متعالی ادیان"عنوان

 ند.شو داند كه به كانون دایره وصل میمحيط دایره می
 ،داند، بدین معنا كه هر دین در نسبت با ادیان دیگر نسبی استمی "مطلقِ نسبی"وي دین را     

. وي به همين علت ميان ادیان و شرایع وحدتِ در استاما همان دین براي پيروان خودش مطلق 
داند. از این روي به نگرش وي ادعاي هرگونه انحصارگرایی و برتري   مین كثرت را حاكم عي

باید مبتنی بر دین خود عمل كنند. وي براي تبيين   میداران منتفی است و هر قودینی از سوي دین

ها شيد و ستاره داریم؛ اما تنها یكی از آنرها خو زند كه ما در آسمان ميليوناین عقيده مثال می
 بخش زندگی ماست.روشنی

، تنها دین را اسالم قرآنچرا كه  ؛شود  مینيز به نوعی یافت   میي اسالها این آموزه در دیدگاه    
اند. همچنين در  ( كه تمام انبيا مبلغ آن بوده19 /آل عمران «)ان الدین عنداهلل االسالم»داند   می

اند و  اولوالعزم شریعت خاص خود را داشته اسالم این پذیرفته شده و ضروري است كه پيامبران

متفاوت بوده است. بنابراین، از نظر اسالم  شریعتی كه پيامبر اسالم آوردند با شرایع گذشته كامالً
است كه طبق آن  ها ادیان یک وحدت است و آن وحدت هم در اصول اساسی آن ةهم بين هم

پيش از آمدن پيامبر اسالم)ص( در هر زمان و  شوند. این دین واحد تا  میادیان اسالم خوانده  ةهم
تكثري در شریعت و نه  ةمكانی شریعت و آیين متناسب با آن شرایط را دارا بوده و به این واسط

 ةو هم ها ترین شریعت كه مناسب همه مكان اصل دین داشته است. با رسالت پيامبر اسالم، كامل
د از آن دیگر شریعت جدیدي نخواهد آمد همان شود و بع  میي بعد از ایشان است نازل ها زمان

 سان كه پيامبر دیگري نخواهد آمد.
جز اسالم، هيچ دینی مقبول حق  اقوام و ملل یكسان است، زیرا اوالً ةگوهر دین براي هم

احد و تغيير ناپذیر است. ... مقتضيات و خداست ةحقيقت انسان كه آفرید متعالی نيست. ثانياً
كند. به   میلی اصول و كليات دین را دگرگون نو ر فروع دین استزمان نيز موجب تغيي

دین واحد، ثابت و هميشگی است، اما شریعت و منهاج متعدد و متغير است و  ،عبارت دیگر

 .(74ص ، 1380تواند موقت باشد)جوادي آملی،   می
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م تكثر در شریعت بنابر این از نظر اسالم هم وحدتی بين ادیان است، با این تفاوت كه در اسال    
ادیان الهی و غير الهی.  ةشود و نه هم  میو ادیان الهی   میاست و نه دین و تنها شامل ادیان ابراهي

كنند متفاوت است. دكتر نصر در   میدر صورتی كه گستره ادیانی كه سنت گرایان از آن صحبت 

 گوید:   میاین زمينه 
كه ادیان از سنخ بدوي و تاریخی،  تصور از دین در حكمت خالده چنان گسترده است

گيرد. سنت... تمام وجوه و انواع تجلی الهی   میو هندي، اسطوره اي و انتزاعی را دربر  میسا

دهد كه الهيات واقعی دین   میي خود دارد. چنين تصوري از آموزه سنت، امكان ها را در الیه
، 1390ی ناميد، پدید آوریم)مهدوي، تطبيقی را كه در واقع باید آن را مابعدالطبيعه دین تطبيق

 .( 114ص 

داند و هر چه داراي این عنصر باشد، از نظر   میادیان را معنویت  ةدكتر نصر عنصر مشترك هم    

 ،(115، ص همانگيرد)  میشود قرار   میگرایی از آن بحث  وي تحت عنوان دینی كه در سنت
ند كه در مطالب بعدي توضيح هستكژ آیينی  اندیشان قائل به تفاوت راست آیينی با البته سنت

 گرایان ذكر است سنتشایان . استشود، اما راست آیينی ایشان با دیدگاه اسالم متفاوت   میداده 
 دانند.   میدین بودن  ةترین شاخص حيانی بودن را اصلیو

هر دین وحيانی دین است و یكی از ادیان است، دین است از این جهت كه شامل حقيقت 

ت و راهی براي رسيدن به آن است؛ و یكی از ادیان است از این جهت كه مطابق با اس
ورزد   میي معنوي و روحی مخاطبان خاص خود، بر وجه خاصی از حقيقت تاكيد ها نياز

نمایند گسترده تر از   میبا این وجود تفسيري كه از ادیان وحيانی ارائه  .(75ص  1383)نصر، 
 د.نمای  می  میتفسير اسال

 
 وحدت متعالی ادیان و پلورالیسم دینی

 ةنظری هادیان ب   میگرایان در خصوص وحدت تما سنت ةگونه به نظر برسد كه نظری شاید این

گرایان، كثرت ادیان پذیرفته شده و هر  پلوراليسم دینی شباهت داشته باشد چرا كه طبق نظر سنت
اما این نظریه تفاوت بسيار زیادي با  ،ندتهسبراي پيروانشان داراي حجيت و معتبر  ها یک از آن

 گرایان سنت ةتوان آن دو را یكسان شمرد چرا كه اساس نظری  میتكثر ادیان دارد و به هيچ وجه ن
گرایان از طریق ارجاع كثرت به وحدت، به  پلوراليسم كثرت. سنت ةحدت است و اساس نظریو

دانند در صورتی كه   میتنهایی معتبر ندهند و به هيچ وجه كثرت را به   میآن كثرت اعتبار 

گرایان مبناي این دو نظریه  داند. سنت  میپلوراليسم بدون ارجاع كثرت به وحدت، كثرت را معتبر 
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دانند كه   میكنند و پلوراليسم را فاقد مبناي معرفتی و برآمده از دموكراسی   میرا با هم تفكيک 
ان با گرایي سنترا باور ندارد، در حالی كه  اساس آن آزادي مطلق است و در واقع اصل دین

كنند)مهدوي،   میباز  ها مبناي الهی و قبول نبوت و اصل الهی ادیان، راهی را براي وحدت آن

 .(116، ص 1390
 پلوراليسم، با  ةترین مدافعان نظری نوان یكی از بزرگـک به عـان هيـونه، جـوان نمـه عنـب    

گرایان با  در تبيين این دیگاه دارد در حالی كه مبانی سنت كانت سعی شناسی معرفتمبانی 
كانت نهایت دوري را دارد و ایشان بر خالف كانت مابعدالطبيعه را قبول داشته و  شناسی معرفت

گرایانه و قائل بودن وي به انسانی  هيک از مبانی تجربه ةاستفاد» دهند.   میاساس كار خود قرار 

و در مقابل، الهی و آسمانی دانستن  ها ي ادیان و لزوم جرح و تعدیل آنها و تفاوت ها بودن آموزه
( از 19)محمدرضایی، ص « ها ي ادیان مختلف و جایز ندانستن دستكاري آنها تمام آموزه

 .استاختالفات اساسی این دو نظریه 
 inclusivismگرایی  گرایان در وحدت متعالی ادیان را شاید بتوان با دیدگاه شمول سنت ةنظری    

بندي كرد،  كلی را دسته ةتوان سه نظری  میدر این زمينه مقایسه كرد. در باب تكثر ادیان، 

مند سازد، تكثرگرایی  تواند پيروان خود را سعادت   میگرایی كه طبق آن فقط یک دین  انحصار
گرایی  شمول و شود  میدر نظر گرفته ن ها ادیان معتبر شناخته شده و فرقی بين آن ةكه طبق آن هم

 باشد.   میكه به نوعی بين این دو دیگاه 
رود، زیرا به رغم پذیرفتن این مدعاي انحصار گرایانه   میگرایی از انحصارگرایی فراتر  شمول

پذیرد كه پيروان سایر ادیان نيز )به دليل آنچه در   میكه یک دین خاص، حق مطلق است، 

  .(415، ص 1376تگار شوند)پترسون و ...، توانند رس  میهمان دین حق محقق شده است( 

گرایی نسبت به دیدگاه انحصارگرایی و پلوراليسم، شباهت بيشتري به دیدگاه  دیدگاه شمول    
توانند به سعادت برسند و این هم به   میپذیرد پيروان ادیان مختلف   میزیرا  ،سنت گرایان دارد

گرایی براي به سعادت رسيدن  مبناي شمول خاطر وحدتی است كه بين این ادیان است، چرا كه
شود، به عبارت دیگر   میپيروان ادیان دیگر، آن جنبه از حقيقتی است كه در آن ادیان هم یافت 

 ةاما این دیدگاه با نظری ،یی است كه ادیان دیگر با دین حق مشترك هستندها به خاطر آن آموزه

شود این دو نظریه متفاوت باشند، زیرا   میاي اختالف دارد كه باعث  گرایان از جنبه سنت
بين ادیان تفاوتی قائل نيست  گرایی سنتداند در حالی كه   میگرایی یک دین را دین حق  شمول

داند. البته سنت گرایان نيز معتقد   میگوهر متعالی و مشترك دین  ةرا دربردارند ها آن ةو هم
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باشد اما این دیدگاه با توجه به پيروان   میعتبر هستند براي پيروان هر دین، فقط همان دین اصل و م
شود و از آن   میو نه به صورت مطلق. اما دیدگاهی كه در اسالم مطرح  استهر دین مشخص 

دیدگاه شمولگرایی حساب كرد چرا كه طبق دیدگاه اسالم، پس  ةتوان در زمر  میسخن رفت را 

بار دارد، اما كسانی كه از دین دیگري پيروي از پيامبر اسالم)ص(، تنها شریعت و آیين اسالم اعت
ي مشتركی كه بين اسالم و ها نبوده، به خاطر آموزه ها نيت آن اند و این از روي عناد و سوء كرده

 مند شوند. توانند سعادت  میآن دین دیگر است 
 

 اصول و مبانی وحدت متعالی ادیان

 و تنوع صور دینی ها . تنوع ضروری وحی1

 ها ي انسانی، دو دليل تنوع و تكثر دینها یان و همچنين گوناگونی نژادها و فرهنگانحراف در اد

شود زیرا خدا با هر   می، یكی از دالیلی است كه موجب تعدد ادیان ها ند. متفاوت بودن انسانهست
 گوید.   میبه زبان همان قوم سخن   میقو

ي متكثر تاكيد دارد به ها ه بر وحیمبناي شووان در مواجه با این مسئله، تنوع بشر است. او ك
ي خاص ها كند كه هر یک ویژگی  میي متعددي تقسيم ها طور متناظر نوع بشر را نيز به شاخه

گيرند و همين تفاوت   میي مختلف انسانی، مخاطب وحی قرار ها خود را دارد. این شاخه
 ، 1390دوي،)مه زند  میي ميان صور حقيقت را رقم ها ي بشري، تفاوتها ميان قابل

 .(118ص 

طبق این دیدگاه وحی، صورت حقيقت است و باید بين آن و خود حقيقت تفاوت قائل شد.     
بندي آن حقيقت است. این صورت بندي، با  حقيقت چيزي وراي وحی است و وحی، صورت

ند آی  میبا تنوع مخاطبين وحی، ادیان متفاوتی به وجود  و شود  میتوجه به مخاطب آن، متفاوت 
باشند مشترك هستند و   میكنند و صورت آن   میدر حقيقتی كه از آن حكایت  ها كه همه آن

 دهند.  میدر نوع صورتی است كه از آن حقيقت ارائه  ها تفاوت آن

 .استشود و نمایانگر حقيقت   میستري است كه با توجه به آن نازل بپس هر وحی داراي     
 

 . اصل راست آیینی2

گرایان باید مورد  سنت ةدر مقابل كژآیينی، یكی از مسائلی است كه در فهم نظریراست آیينی 

دانند و تنها دینی كه راست   میرا واجد ویژگی راست آیينی ن ها آیين ةنظر قرار داد. ایشان هم
گرایان، اصولی همچون داشتن  سنت»دانند.   میآیين باشد را مشمول نظریه وحدت متعالی ادیان 
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، همان«)دانند  میتعليم مطلوب و روش معنوي كارآمد را براي راست آیينی بایسته  منشا الهی،
شود. این   میبخشد و باعث واقعيت یافتن آن   میدینی كه چنين باشد، معنویت را فعليت  .(19ص

اي باشد. دینی كه  دین باید منشائی الهاي و نه فلسفی و بشري داشته باشد تا داراي چنين ویژگی

گري هم  ن گوهر اصيل و متعالی همه ادیان است. همچنين راست آیينی به نوعی باطنیداراي آ
ي باطنی آن و نه ظواهر و ها هست، زیرا مالك راست آیين بودن یک دین بررسی درون مایه

 شریعت آن است.
 
 . تفاوت قلمرو ظاهر و باطن ادیان 3

كنند. جدا كردن   میی تقسيم یاجزا گرایان دین را به ادیان، سنت ةبراي تحقق وحدت متعالی هم
شود هم كثرت ادیان و هم   میساحت و قلمروي ظاهري و همچنين قلمروي باطنی ادیان، باعث 

را  ها نسبت دهيم و همه آن ها قابل توجيه باشد تا وحدت را به گوهر و قلب آن ها وحدت آن
قلمداد كنيم.  ها آن تفاوت را مخصوص ساحت ظاهري داراي باطنی یگانه بدانيم و كثرت و

و غيره ساحت ظاهري ادیان هستند و عرفان، گوهر و  ها ، آیينها و سنبل ها شریعت، مناسک، نماد

ي ها باشد. گویی ظاهر ادیان همانند لفظ است و باطن آن مانند معنا كه در زبان  میباطن ادیان 
. این الفاظ در ظاهر با كنند  میمختلف، الفاظ متفاوتی هستند كه بر یک معناي واحد داللت 

 یكسان است و به یک حقيقت اشاره دارد. ها آن ةیكدیگر فرق دارند، اما معناي هم
تعبير صدف و گوهر دین، نمایانگر تفاوت ساحت ظاهري و باطنی ادیان است. شووان در     

 گوید:   میكتاب اسالم و حكمت خالده 
هرش چون آذرخشی در سراسر جهان گو ةهر دینی صدفی دارد و گوهري. اسالم به واسط

 .(30، ص 1383گسترش آن به جهت صدفش متوقف گشت)شووان،  و منتشر شد

ن در زمان و مكان اشود چرا كه متناسب با مخاطب  میصدف هر دین باعث محدودیت آن     

خاصی است و این مسئله خود نشانگر علت تكثر ادیان است. اما گوهر ادیان این محدودیت را 
 .ستها و مكان ها در همه زمان ها د و قابل گسترش به همه انسانندار

 
 . وحدت درونی ادیان4

رسند، باید قلب و گوهر   میادیان در آن یكسان هستند و به وحدت  ةاي كه هم براي یافتن نقطه
 ادیان است. ةترین اصل هم اصلی آنها را نشان داد. توحيد، اساسی

 



 95، تابستان ، سال شانزدهم، شمارة چهل و هفتمآینة معرفتپژوهشی  –فصلنامة علمی               

__________________________________________________________________________________________ 

  

    

 و معرفت دینی گرایی سنترابطه 

یابد.   میدینی پيوند  شناسی معرفتدهد با   میاز طریق نگرشی كه نسبت به دین ارائه  گرایی سنت
گيرد، تلقی سنت از   میدینی مورد توجه قرار  شناسی معرفتسنت و  ةترین اصلی كه در رابط مهم

دینی  شناسی معرفتدین و گوهر و صدف آن و حكمت خالده است چرا كه نتایج این اصل، در 
با حقيقت  ها ادیان داراي یک گوهر واحد هستند كه پيوند آن ةثير خواهد گذاشت. اینكه همأت

الحقایق و امر قدسی است و این گوهر واحد همان حكمت خالده است كه ثابت و فرازمانی و فرا 
كند كه در چگونگی معرفت دینی تاثيرگذار است.   میمكانی است، نگرشی نسبت به دین ارائه 

دست  هاه شناخت حكمت خالده و گوهر دین، شهود است و این بيانگر ابزار و روش بهمچنين ر

 باشد.  میآوردن معرفت دینی 
گرایی اصولی وجود دارد از جمله: پذیرش امر قدسی یگانه چنانكه به اجمال گفته شد در سنت    

ی انسان و ، پذیرش وحی، پذیرش اصل متعالی ادیان و اصل متعالها و مشترك در تمام سنت
اموري  پذیرش ادراكات غير حسی از جمله علم غيب و ... كه این موارد در دین نيز تقریباً

 ي ها ترین راه افزون بر این در دین وحی و عقل شهودي، مهم پذیرفته شده و مبنایی هستند.

 گرایان، راه تعامل دین و سنتكسب و دریافت حقيقت هستند؛ بنابراین با توجه به نظر سنت
 ي اخالقی نيز ها هميشه هموار است. همچنين هم در دین و هم در سنت دارا بودن صالحيت

 اصل و مبناست. 
چنينی  ي اینها دین پژوه اصل وحی و الهی بودن دین و وحدت متعالی ادیان و سایر گزاره    

شریعت و ظاهر و به    میشود، بدون اینكه التزا  میپژوهی  كند و وارد دین  میگرایان را قبول  سنت
صدف یک دین خاص داشته باشد. این نگاه به خاطر اینكه به ساحت ظاهري و صدف ادیان 

به آن دارد، شبيه نگاه برون دینی است و به واسطه    میدهد و نگاهی نوع دو  میحجيت مطلق ن

 كند.  میقبول داشتن اصل وحی و نبوت و باطن ادیان، به رویكرد درون دینی شباهت پيدا 

 

 نتیجه

با توجه به اینكه به اصل یگانه و متعالی ميان ادیان و سنن معتقد است و متناظر با این  گرایی سنت

ل به اصلی متعالی است، راه تعامل ميان ادیان را هموار كرده است. ئنيز قا ها اصل در نهاد انسان
ء اصول آن همچنين از آنجا كه ادراكات حضوري و شهودي و نيز باور به وحی و خدا، جز

است، راه تعامل دین با سنت را نيز فراهم آورده است. اما از آنجا كه هيچ دین یا مسلكی را برتر 

پندارد،   میهر دینی را براي پيروان خود ارزشمند و مطلق  و داند  میهاي دیگر ناز ادیان یا مسلک
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ر ارزیابی و سنجش بين كند و به نوعی محک و معيا  میرسد راه ارزیابی را محدود   میبه نظر 
 گيرد.  میادیان را از مخاطب 

حكمت  ةگذارد طرح نظری  میدینی  شناسی معرفتبر  گرایی سنتثيري كه أترین ت اما مهم    

گونه كه گفته شد،  یابد. همان  می   میدینی تحول مه شناسی معرفتخالده است. طبق این  نظریه، 
را داراي یک قلب و باطنی بدانيم كه همان حقيقت  شود دین  میاعتقاد به حكمت خالده موجب 

ادیان مشترك است. راه وصول به این حكمت، عقل شهودي است.  ةو اصل دین  است و بين هم
شود، به عنوان مثال اهميت   میدینی موجب  شناسی معرفتدر   میي مهها دستاوردبه این نظریه 

شود راه   میادیان كه موجب  ةمحدت قلب هو عقل شهودي در راه وصول به معرفت دینی

تطبيقی، نه تنها روشی  ةصورت درون دینی باز شود و مطالع همطالعات تطبيقی بين ادیان حتی ب
 ةاي براي رسيدن به باطن مشترك هم ي ادیان، بلكه وسيلهها و تفاوت ها براي بررسی شباهت

 ادیان شود.
كه در   میدین پژوهی ارائه نماید. تقسي تواند دیدگاهی نوین را در  می گرایی سنتهمچنين     

مورد نوع نگاه و رویكرد به دین پژوهی رایج است، تقسيم به نگاه درون دینی و برون دینی است. 

شود كه در آن دین پژوه، با پذیرفتن اصل دین و حقانيت   میرویكرد درون دینی به روشی گفته 
نوعی از مطالعه است كه در آن حقانيت و شود و رویكرد برون دینی   میآن وارد مطالعه دین 

ي دین اثبات نشده و دین پژوه، اعتقادي به حقانيت دین ندارد. اما بر اساس دیدگاه ها صحت ادعا
پژوه  پژوهی داشت. به این صورت كه دین دین ةتوان رویكرد جدیدي در حوز  میگرایان،  سنت

گرایان را  چنينی سنت ي اینها ر گزارهاصل وحی و الهی بودن دین و وحدت متعالی ادیان و سای

به شریعت و ظاهر و صدف یک    میشود، بدون اینكه التزا  میكند و وارد دین پژوهی   میقبول 
دین خاص داشته باشد. این نگاه به خاطر اینكه به ساحت ظاهري و صدف ادیان حجيت مطلق 

قبول داشتن اصل  ةنی است و به واسطدی به آن دارد، شبيه نگاه برون  میدهد و نگاهی نوع دو  مین
 كند.  میوحی و نبوت و باطن ادیان، به رویكرد درون دینی شباهت پيدا 
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