




 

*

 دهیچک
سنت گرایی به مثابه مدلی فلسفی، برای گفت و گوی ادیان از داشتن ریشۀ واحد 

 گوید و از سنت به مثابهسخن می« وحدت متعالیه ادیان»ادیان در مُثل اعالی دین 
وگوی اصول معنوی و قدسی مشترک میان، به عنوان زمینه مشترک برای طرح گفت

وگوی شود که این مدل فلسفی گفتکند. در این مقاله سعی میادیان استفاده می
ها و نتایج مورد انتظار از گفت و گوی طراز دینی مطرح شده ادیان را بر اساس بایسته

زیابی قرار دهیم. نتایج حاصل از این تحقیق از سوی نحلۀ رئالیسم انتقادی مورد ار
این است که با توجه به منظومۀ هستی شناسی و معرفت شناسی سنت گرایی در 
تبیین تکثر ادیان، گفت و گوی ادیان معطوف به گذشته خواهد بود و نه معطوف به 

پذیری کمک آینده؛ هرچند در تفسیری از دین که به ایجاد حس دیگرپذیری و هم
کند موفق هستند ولی در نهایت، گفت و گوی ادیانی کامالً نخبه گرایانه ی میشایان

 است و به فرهنگ توده مردم تبدیل نخواهد شد.
عقل شهودی، مثل اعالی سنت،  ،ییگراسنت، انیاد یوگوگفت: دواژگانیکل
   .انیاد یوحدت متعالدین، 
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 مقدمه

 یکی آن، خارجی تحقق لوازم و شرایط تعیین و ادیان وگویگفت ماهیت تبیین
 در و است پژوهی دین حوزد در حاضر حال مباحث برانگیزترینچالش و ترینمهم از
 این. است شده ارائه متفاوتی رویکردهای با متعددی فلسفی هایمدل خ وص این
 سیمای کدام هر دارند، ادیان تکثر تبیین نحود در که تفاوتی با فلسفی هایمدل
 برای را خاصی لوازم و شرایط و کرده طراحی متفاوت نحوی به را ادیان وگویگفت
 تکثرگرایی گرایی،شمول انح ارگرایی، توانمی از روی مسامحه. اندگرفته نظر در آن

 نوشتار این در. دانست ادیان وگویگفت فلسفی مدل چهار ، را گراییسنت و دینی
 مبانی بر تکیه با را گراییسنّتبر  مبتنی ادیان وگویگفت مدل تا داریم تالش
 اندازه چه تا کهاین و دهیم قرار ارزیابی مورد آن، شناختیمعرفت و شناختیهستی
 و نقد. سازد برآورده رود،می دینی طراز ادیان گویوگفت از که را انتظاراتی تواندمی

 از یکی آن، نتایج و گراییسنت بر مبتنی ادیان وگویگفت فلسفی مدل ارزیابی
 در تنها نه دارد ضرورت که است فلسفی هایمدل این ارزیابی هایروش بهترین
 بررسی و نقد مورد در. شود اجرا نیز شده ارائه مدل چهار هر در بلکه گرایی،سنت مورد
 زوایۀ از تاکنون ولی است، درآمده نگارش به متعددی مقاالت و هاکتاب گرایی،سنت
 این. است نگرفته قرار ارزیابی مورد فلسفی، مدل این از حاصل ادیان وگویگفت
 ادیان وگویگفت نتایج و لوازم بین تناسا میزان تبیین و سازیروشن صدد در مقاله
رود، می دینی طراز ادیان وگویگفت از که شاخ ی انتظارات با گراییسنت بر مبتنی
 کرده تشریح را دینی طراز ادیان وگویگفت انتظارات و هابایسته ابتدا، ما لذا. باشدمی
 ادیان وگویگفت حوزد در گراییسنت فلسفی مدل بررسی و نقد به ادامه، در سپس و

 .پرداخت خواهیم
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 انتظارات و هاستهیبا ،ینید طراز انیاد یگو و گفت
 خود ماهیت باید ابتدا ادیان، وگویگفت هایبایسته تردقیق و بهتر فهم برای

 زا یکی عنوان به ادیان، وگویگفت به آن، به توجه با سپس و کرد درک را «وگوگفت»
 موضوع در الزم غیر شدن طوالنی از احتراز جهت. پرداخت وگوگفت انواع ترینمهم
 حوزد پردازاننظریه ترینمهم از یکی «سوئیدلر لئونارد »که تعریفی بحث، مورد
 تخابان آن، جامعیت و دقت به توجه با را است کرده ارائه وگوگفت از ادیان، وگویگفت
 :گویدمی وی. کنیممی

 بیشتر یا و نفر دو بین مشترک، موضوعی سر بر است وشنودیگفت وگو،گفت»
 وگو،گفت این در کنندگانشرکت از یک هر اصلی هدف که متفاوت هایدیدگاه با

 ,Swidler). «یابند تعالی و دهند تغییر را خود بتوانند تا است دیگری از یادگیری

1984, p 30) 

 ،آن طی که بود خواهد فرایندی» نوشتار، این در ادیان وگویگفت از ما مراد
 ادیان پیروان میان معنوی، رشد و تعالی و حقیقت کشف و مفاهمه منظوربه

 .«گیردمی صورت وگوگفت مختلف
 .شودمی استفاده یکدیگر بهتر درک و فهم برای 1«همدلی» ابزار از راستا این در
 و احساسات و دهد قرار دیگران جای در را خود بتواند شخص کهاین یعنی همدلی
 نهفته فهم و ادراک همدلی در. کند درک را وی باورهای از حاصل هایانگیزش
 داشته نظر در را ذیل هدف چهار ادیان، گویوگفت برای اگر که توضیح این با است؛
 :باشیم
 گران؛ید ینید یرفتارها و احساسات ها،ارزش باورها، درک و فهم. 1

                                                   
1 . Empathy. 
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 خود؛ ینید یرفتارها و احساسات ها،ارزش باورها، درک و فهم. 2

و  یریگرپذیفرهنگ د جادیا قیاز طر همگان، یزندگ یبرا بهتر یجهان ساختن. 3
 ؛یریپذهم

 .قتیحق به سپردن سر و قتیحق و تیواقع کشف. 4
 امکان که است فرایندی همان اهداف، این به یابیدست که گفت توانمی
 دیگری با ارتباط هرگونه برقراری جهت پیشینی ضرورتی عنوان به را همدلی
 وگوییگفت هرگونه برقراری شرایط ترینمهم از یکی دیگران، فهم امکان. طلبدمی
 و هاارزش باورها، از مختلفی هایچارچوب به توجه با کدام هر که دیگرانی. است

 درصدد و آیندمی هم گرد خود دینی – متضاد الزاماً نه و – گوناگون هنجارهای
 برسند نتایجی به خواهندمی نیز وگوگفت این از و هستند یکدیگر با ارتباط برقراری

 باورها کذب و صدق و سقم و صحت تعیین و حقیقت کشف یعنی چهارم، هدف که
 .است دینی رفتارهای و احساسات مورد در داوری ارزش نتیجه، در و اعتقادات و

 و انواع گفتگوی ادیان هاستهیبا
 فراچنگ در وگو کنندگان،گفت روی فرا هایسختی و هدف همین به توجه با
 انتقادی رئالیسم نحلۀ در مطرح شناسجامعه و فیلسوف پورپورا، داگالس آن، آوردن

 رئالیسم بر مبتنی اجتماعی علوم فلسفۀ ترویج و تبیین بسط، در بسکار روی همکار و
 کتاب در که «ادیان وگویگفت بر ایمقدمه» عنوان تحت ایمقاله در ، انتقادی

 سخن ادیان وگویگفت نوع دو از است شده چاپ «خدا و انتقادی رئالیسم استعال،»
 به معطوف ادیان وگویگفت .2 گذشته؛ به معطوف ادیان گفتروگوی .1: گوید می
 اصل به بیشتر، توضیح برای . Archer , Collier and Porpora, 2013ل آینده
 است، کرده تنظیم را آن سوئیدلر لئونارد که ادیان وگویگفت جهانی اعالمیۀ از دوم
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 : شودمی اشاره
 اولیۀ هدف همچنین و خودش اشتراکی ماهیت دلیل به البته ادیان، گویوگفت»
 آن و باشد طرفه دو پروژد یک باید است، دینی هاینگرش در رشد و تغییر که آن،
 جامعۀ هر درون در بلکه متفاوت، مذها یا و دین دو از دو طرف برای فقط نه هم
 مح ول از نیز آنان تا باشد، داشته رواج نیز دین یک کیشانهم بین هم و دینی
 (Swidler, 1984, p 30).«باشند مندبهره دینی گویوگفت

 ادیان وگویگفت اساس، این بر: گویدمی دوم، شمارد اصل به توجه با پورپورا
 :باشد نظر مد سطح دو در باید
 انیاد ریسا روانیپ به نسبت را خودشان فیتکل خاص، مذها و نید کی روانیپ. 1
 خود ینید یباورها به نسبت که یتعهد رغمیمعنا که عل نیبد کنند؛ روشن مذاها و

 نیقرار دارند. ا قتیبه حق یاز دسترس یسطح چه در گرانید که کنند مشخص دارند،
و مذها با  شیک کی روانیپ نیب ایو  ردیگ صورت شانیکهم نیب تواندیم وگوگفت
  گر؛ید مذهاو  شیک

 است قتیحق به تعهد هست، زین دلریسوئ نظر مورد که ترقیعم و دوم سطح. 2
 یباورها به نسبت تعهد وگو،گفت ندیفرا در نیطرف که افتدیم اتفاق ییجا در نیا و
 نسبت صرفاً و گذارند «قیتعل» در راخود  ینید ۀجامع یهنجارها و هاارزش و ینید
 به. باشند ملتزم شد، خواهد کشف وگوگفت ندیفرا در که «تیواقع» و «قتیحق» به
 .(porpora, p206) دبگذارن زیم یباورها و اعتقادات خود را رو همه، پورورا، قول
 تقسیم این. گویدمی سخن وگوگفت نوع دو از پورپورا داگالس اساس، همین بر
 فلسفی مدل بررسی جهت مقاله، این آخر تا است، داده انجام پورپورا که بندی
 . دارد قرار ما روی پیش ادیان، وگویگفت در الزم هایبایسته برآوردن در گراییسنت
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 انیاد یوگوگفت و ییگراسنت
 از که کندمی اشاره فلسفی جریانی به ،(Traditionalism) گراییسنّت اصطالح

 به بازگشت ضرورت قاعدتاً. گویندمی سخن (Tradition)سنت به بازگشت ضرورت
 -زمانی افق در که هست مسئله کسانی برای نظری، موضوع یک عنوانبه سنّت
 : الفل 1385 ن ر،ل باشد داده رخ سنّت از ایفاصله چنین زییند،می آن در که ایمکانی
 تعبیر به که روشنگری ع ر و رنسانس از بعد اتفاق، این که گویندمی گرایانسنت . 153
 ص ،1378 گنون،ل است پیوسته وقوع به است، «چیزها از بسیاری مرگ» سرآغاز گنون،
 زیستمی سنّت درون در بشر که ایدوره: است دوبخشی گرایانسنت برای تاریخ . 16
 مؤمن. رنسانس از قبل تا تاریکی، در نهادن قدم و سنّت از خروج دورد و کردمی تنفس و

 متوجه و کردمی غربت احساس همواره و دانستنمی خود اصلی موطن را زمین مسیحی،
 وطن خاکی عالم و شد زمینی کامالً بشر، همین رنسانس ع ر در اما بود؛ دیگر عالمی
 . 195 : بل 1385 ن ر،ل شد او اصلی

 مبانی از متأثر و منفعل الهیاتی هاینظام با تقابل در است جریانی گراییسنّت
 سیستم یک ارائۀ در سعی گرایانسنت اساس این بر. مدرنیته فلسفی -معرفتی
 امر و انسان بین فاصلۀ و خأل این بتواند که دارند الهیاتی و شناختیهستی معرفتی،
 به توانمی جریان، این شاخص هایچهره از .کند پر کلمه واقعی معنای به را قدسی
 اسمیت، هیوستون بورکهارت، تیتوس کوماراسوامی، آناندا شووان، فریتیوف گنون،رنه

 معرفی و گسترش در که کرد اشاره ن ر سیدحسین و هاکسلی آلدوس لینگز، مارتین
 .اندداشته بسزایی نقش دانشگاهی فضای به فلسفی رویکرد این

 انیاد یوگوگفت در بیرق یفلسف یهامدل ینف
 دهند،می ارائه ادیان وگویگفت برای که مدلی و گراییسنت به پرداختن از قبل
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 با اساس، همین بر. پردازیممی مخت ر صورت به هامدل دیگر نقد و بررسی به
 رویکرد رود،می انتظار دینی طراز ادیان وگویگفت از که هاییبایسته به توجه

 به نسبت انح ارگرایانه رویکرد با چون شد؛ خواهد خارج دور از انح ارگرایانه
 تواننمی نجات، آموزد از نظرانه تنگ و ضیق روایتی و دینی حقایق کشف
 دینی هایآموزه از آموختن هرگونه انح ارگرایی،. کرد بنا را ادیانی وگویگفت
 :نویسد می انح ارگرایی مورد در ن ر . 136 :1383 ریچاردز،ل تابدبرنمی را دیگر

 همۀ که چرا است؛ الهی رحمت و عدالت معنای نافی  انح ارگراییلگراییمطلق
 تکذیا رو،این از و گیردمی نادیده را خود دین به مربوط تجلّی مگر مطلق، ذات تجلّیات

 و ایمان عین در توانندنمی انح ارگرایان. کندمی دنبال را! باطل اغیار آن نابودی گاه و
 به تواندمی که معرفتی نوع آن یعنی اصیل، معرفت از خود، دین به نسبت خاطر تعلق
 باشند مندبهره سازد، روشن را آنها باطنی معانی و کند رخنه ناآشنا صوری عوالم درون

 . 563 :1385 ن ر،ل
 عالمان میان در غالا رویکرد توانمی را ادیان سایر به نسبت گرایانهشمول رویکرد

 واتیکان جهانی شورای بیانیۀ ع ارد اینکه کما دانست؛ مسیحی و اسالمی متألهان و دینی
 خ وص در آن سوم بند و شد داده انتشار «ما ع ر» عنوان تحت که 1965 سال در دوم
 کرد معنا رویکرد همین درون در توانمی را است یهودیان و مسلمانان به مسیحیت نگاه
 حقیقت از ایبهره ادیان، همۀ گرایی،شمول اساس بر . 520و 519 :1384 وورست، وانل

 ریچاردز،ل هست بقیه از ترکامل حقیقت و حق از وی بهرد که است دین یک تنها اما دارند؛
1383: 136 . 

 است، ادیان اشتراک وجوه به ادیان وگویگفت خ وص در گرایی،شمول توجه
 جهان ادیان میان هماهنگی و سازگاری بردن باال دیدگاه، این هدف. افتراق وجوه نه
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 ادیان وگویگفت برای را راه هرچند فلسفی، مدل این امّا. است نزاع و اختالف رفج و
 عمالً  بردیم، نام که ضوابطی و شرایط به توجه با را ادیان وگویگفت بندد،نمی
 در داند،می محق دیگران از بیشتر را خود که کسی. کند هضم آسانیبه  تواندنمی
 معنای به همدلی و نیست خود اصالح و یادگیری به حاضر چندان وگوگفت فرایند
 که است معتقد ن ر این، بر عالوه. یابدنمی تحقق شرایط این در کلمه، واقعی
 در مسیحیان از بسیاری که است تکاملی فلسفۀ ظهور از متأثر واقج در گراییشمول
 مسیحیت نفج به توانندمی روش این از استفاده با که کردندمی ت ور پژوهیدین حوزد
 را مسیحیت دارد، قرار تاریخ گذار در ادیان سایر تدریجی تکامل و رشد نقطۀ در که

 ایوسیله صورتبه تواننمی وجه هیچبه را رویکرد این ن ر، نظر به. کنند مطالعه
:  الفل 1385 ن ر،ل برد کاربه مسیحیت و اسالم ازجمله دینی، هیچ از دفاع برای
579 . 

  136 :1383 ریچاردز،ل برندمی نام هم گوگراییوگفت به آن از که تکثرگرایی
 و انسان ادراکی دستگاه عملکرد که است مبتنی خاصی شناختیمعرفت مبانی بر

 اصول جزء زبان، و ذهن طبیعی هایمحدودیت و واقعیت بودن تودرتو و چندضلعی
 کانت فنومن و نومن نظریۀ از است، نظریه این سردمدار که هیک جان. است آن
 دوسویه فرایندی را دینی تجربۀ و دانسته جدا تجربه تفسیر از را تجربه و بوده متأثر
 :1379 هاوزن،لگن ؛312 و 311: 1391 مهدوی،لداندمی متعالی ذات و انسان میان
 ت ورات مفاهیم، حسابه قدسی، امر و خداوند از برداشت و فهم وی نگاه از لذا  121
 طبیعی امری این و بود خواهد متفاوت دیگر جامعۀ به ایجامعه از فرهنگی مقوالت و

 خ وص در باید فقط هاگزاره این و داندمی استعاری را دینی زبان هیک،. است
 هیک. هو کما حقیقت تبیین و توصیف نه شوند؛ گرفته جدی مؤمنان وجودی تحول
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 حضور به انسانى واکنشى منزلۀ به را عالم هر در دینى حقیقت گوناگون «تبلورهاى»
 پرتو در الهى بیانات به تعبیر گوناگونی این از گرایانسنت ولی کند،مى تلقّى الهى
 گوهر و بشری ایپدیده را هیک، دین. کنندمی انسانى مختلف احواالت و اوضاع
 دین گوهر و داندمی الهی وحی را آن ن ر، و کندمی جستجو دینی تجربۀ در را دین
 رویکرد تفاوت خ وص در ن ر .   120 :1379 هاوزن،لگنل داندمی متعالی حقیقت را

  :گویدمی هیک تکثّرگرایانۀ رویکرد با خود گرایانۀسنّت

 الهیات بنیادین بیانات از اىپاره نیز و مقدّس متون مقدّس، مناسک معتقدم من»
 این که نیستم این به قائل من. است الهى تقدیرات به مقدّر دینى هر چارچوب در

 متناسا همیشه الهى تقدیر این امّا. اندغایى ذات به انسانى هاىواکنش صرفاً بیانات
 . 9 ص ،1376 اصالن،ل «دهدمى روى انسانى هاىظرفیت با

 دارند، قرار آن شناختیمعرفت مبانی و گراییتجدد مقابل در چون گرایانسنت
 باشد شناختیمعرفت مبانی این از متأثر که را الهیاتی رویکردی و پژوهیدین هرگونه
 نسبیت و شناختیحقیقت نسبیت اساس بر که کسانی اساس، همین بر. تابندبرنمی
. اندرفته راههکج به گرایانسنت نظر از اند،افتاده دینی تکثرگرایی دام در حقیقت
 دینی شناسیمعرفت هرگونه با و هستند قائل ادیان متعالی حقیقت به گرایانسنت
 مخالفت دهد، قرار خدشه مورد را دین قدسیت و باشد تعارض در قدسی امر با که
 را دینی تکثرگرایی بر مبتنی ادیان وگویگفت مدل گرایانسنت نتیجه، در. کنندمی

 .تابندبرنمی
 :ن ر تعبیر به
 رسمی دانشگاهی محافل در ادیان، مطالعۀ به راجج سنتی هایآموزه از غفلت»

 از عمدی، خواه و باشد اتفاقی خواه غرب، دنیای دینی و الهیاتی محافل حتی و
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 هر دربارد اشمطالعه شیود و رویکرد برای که است عالمی در هاپدیده ترینآورحیرت
 چهآن به را واقعیت همۀ تحویل و ارجاع معموالً ولی دارد، عینیت دعوی موضوعی،

قرار  عینیتی جایبه غلطبه درآید، دنیا زده استداللی عقل فهم و درک به تواندمی که
 : الفل 1385 ن ر،ل «شودمی نتیجه عاقله قوّد اعجازآمیز عملکرد از که گیردمی
541.  

 ییگراسنت ینید یشناس یهست ۀمنظوم
 حقیقت و هستند ادیان متعالی وحدت به قائل گوهرگرایان، همان یا گرایانسنت
 :است زیر ترتیا به آنان دینی شناسیهستی منظومۀ. دانندمی مشکک را دینی

 ان؛یاد یمتعال قتیحق. 1

 ؛یاله یاز آن مُثُل اعال یو مَثَل یدر مقام تجل انیاد ینید قتیحق. 2
 .هاآن افتنی یخیو بسط تار خیدر تار ینید قیحقا نیا یتجلّ. 3

 متعالی حقیقت یافته، تنزّل و صوری مقام در ادیان میان اختالفات آنان، نظر از
 لذا است؛ شده تاریخی ادیان گوناگونی و تنوع منشأ که است  اعال مَثَلل ادیان
 این درک اساس بر که دانندمی موفقی وگویگفت صورتی در را ادیان وگویگفت

 .باشد شده مبتنی شناختیهستی منظومۀ
 خ وص در فلسفی – فکری جریان این شناختیهستی منظومۀ به ادامه در
 و «دین» و «خالده حکمت» ،«سنت» مانند مفاهیمی. پردازیممی ادیان تکثر تبیین
 مبانی درک و شناخت در کنند،می برقرار یکدیگر با مفاهیم این که نسبتی
 خواهیم سعی ادامه در و است کلیدی گرایان،سنت شناختیمعرفت و شناختیهستی
 دینی شناختیهستی منظومۀ در که جایگاهی و مفاهیم این توضیح با کرد
 .بکشیم ت ویر به را باال گانۀ سه موارد از شمایی دارند، گرایانسنت



 تأملی بر امکان گفت و گوی بین االدیانی بر اساس نسخۀ سنت گرایی...
 

 

111 

 یازل یقتیحق و حکمت مثابه به سنّت

 از گرایانسنت که ایمعنایی حوزد باید که است مفهومی ترینبنیادی «سنّت»
 گرایانسنت فکری مجموعۀ در که مفاهیمی همۀ چون شود؛ روشن کنند،می ق د آن

  . 15 :1391 مهدوی،ل گیردمی ارتباط مفهوم این با مستمراً شود،می مطرح

 جامعۀ زندگی شیود و رسوم و رسم یا و عادت و عرف به سنّت گرایان،سنت برای
 شوند نگریسته باید مکان و زمان از خارج که حقایقی به بلکه کند؛نمی اشاره خاصی

 فراشخ ی ماهیتی و ندارد راه هاآن در تبدلی و تغییر هیچ که اصولی و هاارزش و
 . است مشیر هستند، دین حقیقت وجه به مرتبط و دارند
 :سنّت ن ر، تعبیر به و
 طریق از که الهی ایمنشاء دارای است اصولی یا حقایق معنای به»

 عوامل دیگر یا لوگوس ها،اَوَتاره پیامبران، رسوالن، به معروف مختلفی هایشخ یت
 از نقاب و شده آشکار کیهانی بخش یک برای واقج، در و بشر ابنای برای انتقال،
 در اصول این بکارگیری و اطالق و پیامد با این و است شده برگرفته هاآن چهرد
 همراه علوم و رمزگرایی هنر، حقوقی، و اجتماعی ساختار از اعم مختلف هایحوزه
 نیز را معرفت آن تح یل برای وسایطی با همواره متعالی، معرفت البته که است
 . 156 و 155 : الفل 1385 ن ر،ل «شودمی شامل

 مراد را ازلی و الوهی هایحقیقت صوری تجلی سنت، از گرایانسنت گاهی
 مهدوی،ل اندبسته نقش زمان دفتر در دینی و ایاسطوره ظواهر طریق از که کنندمی

 و ارجاع قابل باطن و ظاهر بنیادین ساحت دو به سنّت معنا این در . 111 :1391
 کل بر که پردازدمی باال عالم از نازل پیام از جنبه آن به اول ساحت»: است تحویل
 کسانی فکری و معنوی هاینیاز به دیگر ساحت. است حاکم سنتی انسان یک زندگی
 و یهودیت در. کنندمی جستجو دنیا در را «الحقایق حقیقۀ» یا «خدا» که پردازدمی
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 شریعت یا  یهودی عرفانیل ایقباله و تلمودی ساحت عنوانبه ساحت، دو این اسالم
 هم بنابراین  170 و 169 : الفل 1385 ن ر،ل «اندشده مشخص وضوحبه طریقت و

 :دارند جای سنّت دل در دو هر طریقت هم و...   و نمادها مناسک، عبادات،ل شریعت

 و هانگاریشمایل ها،تعلیم مناسک، ها،اسطوره قالا در الهی، وحی واسطۀ به
. کندمی پیدا صوری ترجمان و نمود گوناگون دینی و بدوی هایتمدن مظاهر دیگر
 کنند،می منتقل سنتی صور چهآن رواین از...  است صورتبی خود، خودی به حقیقت
 . 153 و 1389:152 الدمدو،ل است جزئی حقایق عبارتی، به یا و حقیقت هایوجهه

 در هم و دارد الهی منشأ هم که است حقیقتی درک بر مشتمل سنت نتیجه، در
 واسطۀ به آن تجدید هم و پیام انتقال طریق از بشر تاریخ اصلی دورد یک سراسر
 قدسی صور دل در که است باطنی حقیقتی متضمن چنینهم. است یافته تداوم وحی

 هر به. است یکی حقیقت که چرا است؛ فردمنح ربه نیز و است گرفته قرار مختلف
. دارد«  philosophia perennis » جاودان حکمت با وثیق پیوندی سنّت معنا دو
 خواهد همیشه و است بوده همیشه که بفهمیم حکمتی معنای به را اصطالح این اگر
 آن با تماس اثر در طولی تجدید طریق از هم و عرضی انتقال طریق از هم و بود

 است شده جاودانه نیز هست، اکنون و اینجا در و بوده «سرآغاز در» که واقعیتی
 . 161 : الفل 1385 ن ر،ل

 سنت و نید ۀرابط
 نکتۀ گرایانسنت وسیلۀ به ادیان تکثر تبیین چگونگی و دین و سنّت رابطۀ
 وگویگفت کیفیّت و کمّیت به توانمی مواضج، این شدن روشن با که است مهمی
 .کرد پیدا ورود اندیشندمی بدان گرایانسنت که ادیانی

 را او وجود کل و دهدمی پیوند خداونجد با را انسان که چیزی» را دین شووان،
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 دین از ن ر تعریف و کندمی تعریف (Schuon, 2006, p120) «گیردبرمی در
 با را هاانسان حالدرعین و خدا با را انسان که است چیزی دین»: است گونهاین

 نامیده «اُمّت» اسالم که چیزی یا قدسی ملّت یا جامعه یک اعضای عنوانبه یکدیگر
 گونهاین را دین اگر که گویدمی وی . 165:  الفل 1385 ن ر،ل« دهدمی پیوند است،
 اطالق شودمی هم سنّت و شود لحاظ سنّت مبدأ عنوانبه تواندمی دین کنیم، فهم
 .است شده نازل وحی طریق از که معینی اصول بکارگیری و

 مفهومی دایرد باید سنّت که شودمی استنباط گونهاین آنان عبارات برخی از امّا
 که است دین از ترعام مفهومی سنّت دیگر عبارت به باشد؛ داشته دین از تریوسیج
 و وحیانی اصول اطالق شامل سنّت و شودمی شامل را فوق تعریف با دین خود

 حقیقت گرداگرد که است ایهاله مانندبه  سنت .است توأمان اصول این بکارگیری
 در که است تاریخی دین آن نه هم، دین حقیقت از مراد. است داده پوشش را دین
 بلکه کرد، پیدا توسعه و بسط تاریخ طول در و یافت بروز و ظهور مکانی و زمان بستر
 طولی، نظام سلسله یک در که دارد دین حقیقی وجه به اشاره دین حقیقت از مق ود
 وجه...   و تاریخی یهودیت تاریخی، مسیحیت تاریخی، اسالمل تاریخی دین این
 در ازلی سنت آن نمودهای از ناشی را ادیان کثرت .است آن تاریخی   و یافته نزول
  .138 :1391 مهدوی،لدانندمی بشری تاریخ

 صورتی نه لیکن است، سنت از صورتی دین،. دانست دین یکی با توان نمی را سنت
 سنت با نزدیکی بسیار نسبت همیشه دین چند هر است، دین از فراگیرتر سنت جامج؛
 الموندو،لخواند«دینی» را آن نتوان که گردد ظاهر هیئتی در است ممکن سنت یک. دارد
1389: 155.  
. است گرایانه واقج و رئالیستی کامالً دین، به گرایان سنت رویکرد اساس، این بر
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 سنت ع ارد که مکان فرا و زمان فرا و جاودان ثابت، اصولی به ادیان که معنا بدین
 وجود آنها فهم و درک امکان هم و دارند خارجی ازاء مابه هم که کنندمی اشاره است
 برای (Intellective Knowledge) شهودی عقل اصطالح از گرایانسنت. دارد

 ادامه، در. کنندمی استفاده کند،می درک و مشاهده را متعالی امر که ایقوه معرفی
 . داد خواهیم شهودی عقل مورد در بیشتری توضیح

 گریکدی با انیاد ۀرابط

 یهودیت حقیقت مسیحیت، حقیقت اسالم، حقیقتل دین حقیقت بین گرایانسنت
 ، تاریخی دینل تاریخ در یافتهبسط یهودیت یا مسیحیت یا اسالم دین آن و...   و

 به آن قوام که حقیقتی دارد؛ قرار باالتری افق در ادیان حقیقت. هستند قائل تفاوت
 آنان، اعمال و فهم نه مسلمانان، ایمان نه. نیست یهودیان یا و مسیحیان یا مسلمانان

 حقیقت مکانی فرا و زمانی فرا ماهیت در تغییری کمترین توانندنمی هااین از یکهیچ
 بر اسالم حقیقت نباشند، چه و باشند مسلمانان چه تعبیری، به. آورند وجود به اسالم
 این با. دیگر ادیان یا و یهودیت و مسیحیت قیاس همین به است؛ باقی خود ثبات

 مواجهه نوع دو یا فهم نوع دو رود،می دین فهم از سخن که زمانی مشخ اً  توضیح،
 تاریخی، اسالمل تاریخی دین مطالعۀ و فهم مراد، باریک. باشد مراد تواندمی دین به

 علم لغت، علم به مراجعه تواندمی آن فهم ابزار که است...   و تاریخی مسیحیت
 دین که فهم از مراد هم گاهی و باشد...  و مقدس متن تفسیر دانش اصول معانی،
 ازلی و ثابت و تاریخی غیر حقیقت فهم دارند، مدنظر را مورد همین هم گرایانسنت
 دیگر جنس از شناختیمعرفت ابزار نیازمند آن، فهم و شناخت برای که است دین

 این و باشد داشته دسترسی ازلی و ثابت دینی حقیقت به بتواند که ابزاری هستیم؛
 وارد شناختیمعرفت لحاظ به را «قدسی علم» گرایان،سنت که است اینقطه همان
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 شناختیوجود لحاظ به قدسی امر و دینی حقیقت بین که وثیقی کنند. ارتباطمی گود
 برقرار قدسی علم وسیلۀبه شناختیمعرفت لحاظ به حقیقت آن ادراک و فهم و
 کثرت تبیین خ وص در گرایانسنت نظریۀ هایبخش ترینکلیدی از یکی کنند،می
  است ادیان

 تبیین و شناختیهستی مبانی به توجه با گرایانسنت نظر در ادیان تکثر
 بازگشت وحدتی به نهایت در دهند،می دست به قدسی امر از که ایشناختیمعرفت
 . هستند یکسان دارند، وحدت آن با که نسبتی در ادیان همۀ که کرد خواهد

 که ایتاریخی دین نه است، ادیان حقیقت مقام به مرتبط ادیان، متعالی وحدت
 شرایط به بسته واحد، حقیقت. است یافته تجلی مختلف، عبادات و مناسک و صور در

 تعبیر به و کندمی پیدا تجلی مختلفی اشکال به مختلف، جوامج زیستی و اجتماعی
 زبان به قومی هر با خداوند ندارند، یکسانی قومیت و زبان ها،انسان چون شووان،
  .315 :1391 مهدوی،ل گویدمی سخن خودش
 معجزات و  هاواسطهل میانجیجان قجاطج، حقجایق دربردارنجدد ادیجان، همجۀ»
 و وحی شرایط بنجابر تواندمی آنها نسجبی اهمیت و عناصر این ترتیا اما هستند،
 بنابراین (Schuon, 1987, p 70). باشد متفاوت بشری هایقابلیت با متناسا

 طریقت در ولی ندارند، هم با شباهتی هیچ ظاهری شریعت در ادیان که گفت توانمی
  . 314 :1391 مهدوی،ل هستند واقعیت یک گرروایت باطنی

 در که دارند دین باطنی و ظاهری جنبۀ بین تفکیک بر زیادی تأکید گرایانسنت
 . شد خواهد داده توضیح ترمف ل صورتبه ادیان متعالی وحدت تبیین

 است دین مطلق[. خاص] دین یک هم و است دین مطلق هم وحیانی، دین هر
 یک. دارد خویش درون در را آن به دستیابی وسایط و مطلق حقیقت که جهتآن از
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 بشری   جماعت روانی و روحی نیازهای با متناسا که حیث آن از است خاص دین،
 جوانا از خاصی جنبۀ بر است، دین آن مخاطا و شده مقدر آن برای که خاصی
 . 14 :1382 ن ر،ل ورزدمی تأکید حقیقت

 ویژه سنتی در که هاپیام این از یکی پایۀ بر اگر گرایان،سنت نظر در بنابراین
 هاسنّت این از هرکدام زیرا رسیم؛می رستگاری به باز کنیم زندگی کرده است بروز
. اندداده جای خود در رستگاری برای را الزم شرایط حقانیت، مبدأ به ات ال دلیل به
 آنان که را ادیان متعالی وحدت ایدد باید مطلا، ساختن روشن برای رسدمی نظر به
 .دهیم قرار تأمل مورد کنند،می دفاع آن از

 :است قرار بدین دینی شناسیهستی منظومۀ
 در که هستند ادیان حقایق تاریخی یافتۀتوسعه صورت یا جلوه تاریخی، ادیان
 تاریخی، مسیحی دین ازای به نوعیبه  و دارند قرار تاریخی ادیان از واالتر ایمرتبه
 دینی حقیقت یک اسالم، تاریخی دین ازای به و داریم مسیحی دینی حقیقت یک
 اند،آمده هم گرد مقام، و مرحله آن در که ادیانی حقایق همین ولی...  و داریم اسالم
 حقیقت، آن که هستند دیگر دینی متعالی حقیقت یک و متعالی امر یک تجلی خود
 که ادیان متعالی حقیقت. ندارد راه آن در تکثری هیچ. بس و است واحد فقط
 این در گرایانسنت. دارد قرار مقام این و مرحله این در معتقدند بدان گرایانسنت

 .هستند معتقد ادیان حقیقت خ وص در افالطونی مُثل نوعیبه خ وص،

 اعالی مَثَل با مآالً  که هستند آسمانی اعالی مُثل زمینی تجلیات ها،سنّت همۀ»
 در که کلمه یا لوگوس با هاوحی همۀ که سانهمان به. اندمرتبط ازلی سنّت ثابت
 است هو حیث من کلی لوگوس هم و کلی لوگوس از ایجنبه هم و داشت وجود آغاز
 . 166 : الفل 1385 ن ر،ل «دارند ارتباط
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 حقیقت این و است واحد دین، اعالی مُثل یا دین حقیقت گرایان،سنت نظر از
 دینی حقایق همین که یابدمی نزول متعددی دینی حقایق به بعدی مرتبۀ در واحد
 کنندمی پیدا تاریخی بسط و کرده نزول تر،پایین مقام یا مرتبه در خود نیز متعدد

  .316 :1391 مهدوی،ل
 یک تجلی، این از و اعالست مُثل تجلی همان نظریه، این در «وحی» کارکرد

 همان تجلی این که ادیان متعالی حقیقت تجلی از تر،واضح زبان به. آیدمی پدید دین
 حقیقت هم باریک و مسیحیت حقیقت دیگر بار یهودیت، حقیقت باریک است، وحی
 که گونههمان سنّت، ادیان، حقیقت همین مبنای بر و است آمده وجود به اسالم
 الهی ثابت اصول و هاارزش به و است ادیان حقیقت گرداگرد هالۀ حکم در گفتیم
 بسط ادیان میان تفاوت ها،تجلی این میان تفاوت از و آیدمی وجود به دارد، اشاره

 : الفل 1385 ن ر،ل است آمده وجود به اسالم و مسیحیت یهودیت، یافتۀ تاریخی
561 . 

 ادیان تمایزات و افتراق که است این معنای به ت ویر این در ادیان متعالی وحدت
. دین متعالیۀ مرتبۀ در آن وحدت و است دینی حقایق صوری  تجلیات قسمت در

 ضروری هم که است الهی ایبرنامه و طرح اساس بر ادیان، تعدد و تکثر بنابراین
 وحدت که است این آید،می دست به تبیین این از که اینتیجه. مطلوب هم و است
 یا باطن مقام این و نیست پذیرامکان آنان تاریخی یافتۀ تجلی صور ناحیۀ در ادیان
 که است رو همین از. است ادیان این درونی وحدت دهنددنشان که است طریقت
 :1389 ن ر،ل است بسزایی اهمیت دارای گرایانسنت برای گریباطنی و ت وف
22 . 

 تاریخی از بینش مقدس متون تفسیر نحود از است، مدرن الهیات دغدغۀ چهآن لذا
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 دیگر، طرف از... و عقل فلسفه، علم، اخالق، و طرفیک از دین بین مالحظات تا گرفته،
 سنت، و دین حقیقت دادن قرار نظر مطمح جای به آنان که است این نتیجۀ همه و همه
 مدرن الهیات گرایان،سنت نظر به. اندافتاده بیراهه به لذا و اندافکنده نظر تاریخی دین به
 سنّت کهاین جای به و است مدرن عقل اساس بر آن شالودد چون برد،نمی جایی به راه
 انسان و کرده تکیه انسان خودبنیاد عقل به دهند، قرار دین فهم برای ورود مبدأ را الهی
 دینی متون فهم با است مساوی دین فهم مدرن، الهیات در. است نشانده خدا جای به را
 وسیلۀبه قدسی امر فهم گرایی،سنّت منظر از کهآن حال است؛ تاریخی امر یک نیز فهم و

 افق در که ایدینی حقیقت به تواننمی سازوکار این با و افتدنمی اتفاق تاریخی عقل
 .رسید دارد قرار باالتری

 سنت به بازگشت و انیاد یوگوگفت
 امروزین بشر سر بر چهآن از رفتبرون راه گرایانسنت گفتیم، که گونههمان

 همان تجلی آن، از شده ناشی سنت و وحی. دانندمی سنّت دوبارد احیای را است آمده
 ضروری؛ هم و است مطلوب امری هم ادیان، تکثر و هاوحی تنوع و اعالست مُثل
 :1388 ن ر،ل هستند گوناگون هایزبان و قبایل و نژاد تعدد دارای هاانسان هم چون
 خود جهت و شودمی انحطاط دچار گاهی دینی امور در بشر کهاین هم و  35 و 36
 تناوب،به خداوند که دارد ضرورت لذا. دهدمی تغییر شرک سمت به یکتاپرستی از را

 اقتضا خداوند عدالت همچنین . 101 :1383 ن ر،ل کند یادآوری او به را توحید آموزد
 وحی از نژادها و اقوام همۀ و باشد یافته نزول ایویژه وحی امتی هر برای که کندمی
در  . 315 :1382 ن ر،ل نماند جهالت و گمراهی در قومی هیچ تا ببرند، بهره الهی
 حقیقت متافیزیکی نظام پایۀ بر را ادیان وحدت و اشتراک نقطۀ هم گراییسنت نتیجه،
 تنوع سطح در که ادیان افتراق نقاط خ وص در تبیینی هم و کندمی استوار قدسی
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 حقیقت همان به بازگشتش که دهدمی ارائه است، تاریخ گسترد در ادیان و هاوحی
 .است غایی

 و هاسنّت ماندن مغفول و هستند سنّت احیاء صدد در گرایانسنّت مشخ اً  لذا
 هایآموزه از هاانسان شدن دور نتیجۀ را الهی فراشخ ی و الیزال و ثابت هایارزش
 سنجش برای میزان و معیار عنوان به خداوند دادن قرار جای به کهاین و دانندمی دینی

 ادراک از بشری گراستدالل عقل عجز و ناتوانی به توجه اند. باداده قرار را خود حقیقت،
 که منجالبی در پیش از بیش روز هر و اندافتاده نابودی و سقوط ورطۀ به ، عالم حقایق
 . شوندمی غرق ، اندکرده تهیه خود

  یشهود عقل ضرورت و انیاد یگووگفت
 نتیجۀ در انسانی فجایج و طبیعی هایبحران تمامی که معتقدند گرایانسنت
 تکیۀ و اعتماد نتیجۀ در هم این که است قدسی حقایق از انسان رویگردانی همین
 مرتبۀ به باید الهی ادیان پیروان نتیجه، در.  است گراستدالل عقل بر اندازه از بیش
 معرفت به شدن نائل معرفتی ابزار دو شهودی، عقل و وحی. ببرند پی قدسی علم

 شهودی عقل است، یافته خاتمه اسالم پیامبر از بعد وحی چون و هستند قدسی
 و سر سنّت و دین حقیقت با عقلی شهود. دارد گرایانسنّت برای را کارکرد ترینمهم
. شودمی حاصل شناختیمعرفت ابزار همین وسیلۀ به سنّت شناخت و فهم و دارد کار

 نظر از لذا و است مضاعفی اهمیت دارای گرایانسنّت برای عقلی شهود بنابراین
 رویگردانی جهت در تبلیغ و تشویق باید ادیان، گویوگفت پروژد متن در گرایان،سنّت
 نباید. شود داده قرار شهودی عقل سمت به گراستدالل عقل از جدید ع ر انسان

 نوعی به را دهندمی قرار مورداستفاده گرایانسنت که ایشهودی عقل اصطالح
: شووان تعبیر به و کرد رود معنامی کار به جدید شناسیمعرفت در که ذهنی توانایی
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 :1389 الدمدو،ل «کندمی مشارکت الهی سوژد در که است چیزی شهودی عقل»
205 . 

 ن ر که برندمی نام «قدسی معرفت »عنوان تحت خاص معرفتی از گرایانسنت
 طبیعی عالم صغیر، عالم کبیجر، عالم بر مابعدالطبیعی اصول اطالق» به تعبیر آن از
 در مابعدالطبیعی، اصول اطالق از مق ود . 22: 1379ن ر، . لکندمی «انسانی عالم و
 علوم مخالف معنای به – سنتی علوم تمامی بین در که هستند مشترکی اصول جااین
 سنتی علوم مایۀدرون قدسی معرفت. دارد وجود – جدید گراییعلم از حاصل جدید
 راه اما ...و سنتی طبابت سنتی، معماری سنتی، بینیجهان مانند علومی است؛

 وحی گرایان،سنت خاص شناسیمعرفت مبانی اساس بر قدسی، معرفت به دسترسی
 به دسترسی خاص و قدرتمند ابزار دو شهودی عقل و وحی. است شهودی عقل و

 شودنمی دلیل این ولی ندارند، دسترسی آن به همگان هرچند که است قدسی معرفت
 . باشد اعتباربی که

 باید برویم، ادیان گویوگفت سمت به گرایان سنت معیار و مقیاس با اگر اکنون
 کالبد در که ایجاودانه حکمت یا جاودانه سنت به توجه و دریافت فهم، که کرد توجه
 وحی طریق از که دارد امکان کسانی برای تنها دارد، سریان جهان بزرگ ادیان همۀ
 گراواقج نوعی به گراهاسنت. گردندمی نایل قدسی معرفت به شهودی، عقل یا و

 چند هر اند؛ گرفته فرض پیش را ایازلی هایسنت چنین خارجی وجود آنان. هستند
 ممکن نیز را آن فهم و دسترسی راه همچنین و کنندنمی اقامه برهانی آن برای
 . کنندمی معرفی را قدسی معرفت نام به ایمعرفتی ابزار و دانسته

  سنت مشترک ۀنیزمو ان یاد یوگوگفت

 وگویگفت مخ وصاً  وگو،گفت حوزد در که هاییبخش ترینضروری از یکی
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 فرهنگ در. است «مشترک زمینۀ» مسئلۀ گیرد قرار وارسی و دقت مورد باید ادیان
 :است شده تعریف گونهاین 1«مشترک زمینۀ» وبستر، لغت
 دیگری موارد در کهاین ولو دارند، نظر توافق آن مورد در مردم که است چیزی»
 2.«باشند داشته نظر اختالف هم با

 که کسانی اعتقادات و باورها ها،دیدگاه در مشترک زمینۀ از معقولی حداقل وجود
 گونههیچ که کسانی بنابراین،. است ضروری کنند،می پیدا ورود گووگفت انجام برای
. دهند انجام وگوییگفت هم با توانندنمی قاعدتاً باشند، نداشته هم با مشترکی زمینۀ
 همپوشانی گونههیچ که هست متباین هم از چنان آنان باورهای حوزد دیگر، عبارت به

 ریکدیگ به نسبت مساعی اشتراک و درک کمترین از لذا و نیست ت ور قابل آن برای
 .بود خواهند عاجر

 بر آنان. دانندمی ممکن امری را مشترک زمینۀ در وگوگفت امکان گرایان،سنت
 ستا این ما شناختی معرفت وظیفۀ و دارد وجود مشترکی زمینۀ چنین که باورند این
 نه کنیم؛ «کشف» را آن شهودی، عقل با یا و - مقدس متون -وحی طریق از یا که
 مینۀز چنین تنها نه که معتقدند آنان اساس، این بر .بیاوریم وجود به را آن کهاین

 بلکه  مشترک زمینه مورد در شناختی هستی رئالیسمل دارد، خارجی وجود مشترکی،
 ۀزمین مورد در شناختیمعرفت رئالیسملدانندمی میسر نیز را آن فهم و کشف امکان
  . مشترک
 در همه و هستند واحدی گوهر دارای ادیان همۀ که باورند این بر گرایانسنت
 هاینام گوناگون، ادیان مؤمنان زبان در که پیمایندمی راه غایی حقیقت وجویجست

                                                   
1  .  common ground. 

2 . http://www.merriam-webster.com/ 

http://www.merriam-webster.com/
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 طالا هایشان،تفاوت همۀ با ادیان همۀ آنها، نظر به لذا. است گرفته خود به گوناگونی
. کنند رهبری باطن حقیقت به ظاهر ساحت از را انسان تا کوشندمی و هستند کمال
 اختالفی، امور از بسیاری از باید االدیانیبین تفاهم یک به رسیدن برای بنابراین
 اوج نقطۀ تا کوشندمی دین باطن بر تکیه با آنان. کشید دست دین ظواهر ازجمله
 . 313 :1391 مهدوی،ل کنند فتح ادیان میان در را وحدت
 مقابل در و شوند می محسوب گراذات عرفانی، هایتجربه عرصۀ در آنان

 همۀ که معتقدند گرایانذات. گیرندمی قرار هیک جان و کتز مانند ساختارگرایانی
 غیر محض و خام تجربۀ همان که دارند مشترکی هستۀ عرفانی، و دینی تجارب
  . 113: 1382نیا،  قائمیلاست معلومات و فرهنگ زبان، از متأثر

 قلمرو در آنها اعالی مُثل زیرا پذیرند؛نمی زوال ادیان»: گوید می ن ر حسین
 ولی. دارند تقرر الهی عقل در هاییامکان صورت به آنها همۀ و دارد آشیان ثابت امور

 بخواهیم اگر .563الف:1385 ن ر،«لدارند را خود زندگی ادوار آنها، زمینی هایتجسم
 گفت باید دهیم، توضیح گراییسنت شناسیهستی منظومۀ به توجه با را جمله این
 : گیرندمی فرض را اصل چند وجود گرایان سنت که

 ؛است انیاد ۀهم یاعال ثلمُ که واحد نید کی وجود. 1
 یاهاله مانند به هم و گرفته تئنش نید از هم که واحد سنت کی وجود. 2
 یاصول ثابت قدس دکنند ارائه و گرانینما هم و ستا یآسمان نیهر د ددهندپوشش
 ؛است
دارد و  انیجر یهر سنت انیدر شر یخون مانندحکمت جاودان که  کیوجود  .3
 بخشد؛یم تیقدس آن به

 یشهود عقل که آن ابزاراست و  ینوع معرفت خاص که قدس کی وجود. 4
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بلکه  ست؛ین یخاص نید به متعلق و یمنح ر در مکان، زمان و افراد خاص زین باشد،
 بکار یشهود عقل نیا پرورش یبرا که ییهابا روش دیدارد، اما فرد با تیعموم
 .گردد مندخود را توانمند سازد تا از آن بهره شود،یم گرفته
 زمینۀ توانمی گرایان، سنت میان در ثابت امر  یا اصل چهار این به توجه با

 واقج در. کرد بنا مورد چهار همین اساس بر ادیان، گوی و گفت در را الزم مشترک
 اصولی به شهودی عقل با توانمی و است قدسی که است سنت همان مشترک زمینۀ
 جاییهمه اصول، این. یافت دست است، مکانی فرا و زمانی فرا و است سنت در که
 تاریخی، موجود ادیان و پذیرندمی را آن دیندار هایانسان همۀ و بوده زمانیهمه و

 . است سنت این تجلی

  انیاد یوگوگفت یبررس و نقد
 وگویگفت دیگر فلسفی هایمدل به نسبت دینی، گراییسنت که رسدمی نظر به
 : چون است؛ برخوردار بیشتری امتیازات از ادیان
 یمساو نسبت هستند، برخوردار هیمتعال وحدت از کهنیا خ وص در انیاد. 1
 یمثل اعال». طرح است مهم اریبس وگوگفت در رتبه، و نسبت در یتساو نیا و دارند
 دین یک برتری اثبات برایاحتجاج  که است نیا یمعنا به ییگراسنت در «نید

 سرچشمه واحد منبج از ادیان ۀهم چراکه شود؛می بالموضوع دیگر ادیان به نسبت
. گرددمی پذیرامکان سنّتی ادیان میان در تفاهم و تساهل ایجاد بنابراین،. اندگرفته
 را ادیان میان ذاتی گراییو هم« صوری»های توان تفاوتاین مفهوم می ۀواسط به

 اعالی مُثُل در متفاوتی امکانات که است جهت آن از ادیان تفاوت. کرد فهم و درک
واحد  منبج از رایز اند؛گانهی خود ذات در انیاد حال نیا با. دارند خویش ملکوتی
 ندیگویواحد سخن م قتیحق ددربار مختلف، یهازبان به و اندگرفته شمهسرچ
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 ؛ 224و223 :1385اصالن،ل
 به  عتیلشر زین انیاد ییمعنا نظام و ینظر ساختار به باور و ینبدیپا و اهتمام. 2
امر  نی. راز ااست تیاهم حائز آنان یبرا انیاد یوگوگفت در نید ندگانینما عنوان

معتقد باشند که  دیبا ،ییگراسنت یمبان اساس بر ن،ید هر روانیپ که است نیا در زین
 دینباو لذا  آوردیآنها را فراهم م یاست که موجبات رستگار یقیآنها، واجد حقا نید

داشته باشند.  دهد،یم نشان شاننید که یراه به نسبت یادلهره و اضطراب نیکمتر
 :سدینوین ر م
 نجات و رستگاری موجا که باشد حقیقتی واجد باید هم عیار، تمام دین هر»
 و رهایی خدمت در ایوسیله نیز و کنندهدگرگون جذّاب، که حضوری هم و است

 ؛ 569 الف: 1385 ن ر،ل است رستگاری
 به توجه با. است فراهم وگومشترک، امکان مفاهمه و گفت ۀنیزم به توجه با. 3
 به معتقدو  ندارید انسان یبرا آن، یکارکردها و لوازم و سنت ان،یاد یوگوگفت
 شود؛ لحاظ انیاد یوگودر گفت دیاست که با یمشترک ۀنیزم همان ،یقدس قتیحق

 یراحت هدر آن ب یگریبهتر را که د یساختن جهان یتالش برا ان،یگرا سنت. 4
 دهند،یم ارائه که یاینید یشناسیهست ۀبا توجه به منظوم رد،یگ قرار رشیپذ مورد
 گرید و ن ر نیحس یهاتالش ثمرات نیبهتر از نیا. اندداده قرار خود همت وجهه
 یقدس سنت با آن ۀو رابط نید قتیحق ی  ستیچ نییتب یپ در که است عالم انیگراسنت
همه به  ،که در آن هیمتعال قتیحق نام به یقتیحق در آنها بودن شهیر هم نیهمچن و

 .دیآیم دست به رسندیوحدت م
 کرد، وارد توانمی گراییسنت بر مبتنی ادیان وگویگفت به که انتقاداتی اما

 :است قرار این از
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 اساساً . است انهیگرانخبه انیاد یوگوگفت ینوع نیا که رسدیاوالً به نظر م .1
 استفاده و ستندین مجهز وگونوع از گفت نیبه لوازم ورود به ا ینید ۀافراد جامع ۀهم
 یوگوگفت اهداف از یکی. ستین همگان دسترس در سنت فهم و یشهود عقل از
 جامعه یهاتوده انیم ینید یوگوگفت نفس کردن یعموم و یریپذجامعه ان،یاد

اما  شود، کاسته وگوگفت نوع نیا یاحتمال یهاایکه از آس یبه نحو است،
 یهاتوده انیم ان،یاد یوگوگفت یبرا ییاساساً جا انه،یگراسنت انیاد یوگوگفت
 رد؛یگینم نظر در جامعه
 انیاد یوگوگفت دزمر در توانیرا نم انیاد یوگوگفت دحوز در ییگراسنت. 2

 ؛دانست بود، کرده یبندمیتقس پورپورا داگالس که گونهآن نده،یآو معطوف به  برندهشیپ
ساختار  نیدارد و چون ا تیاهم اریبس عتیظاهر و ساختار شر حفظ ،نحله نیا یبلکه برا
 بخش نیترمهم ضرورتاً. نندیبینم آن ینیدر بازب یجانا خداوند است، ضرورت از یصور
 ستین انیگراسنت تیعنا مورد چندان است، قتیکه همان کشف حق انیاد یوگوگفت
نظر  مطمحخود تا چه اندازه در صواب هستند  ینظر یادعاهادر  انیخود اد کهنیا و

 ست؛یآنان ن

 عقل»ی ستیچ قیدق حیتوض عدم ان،یگراسنت یرو فرا مشکالت از یک. ی3
 عقل نیا. استدرک سنت  یبرا یکارکرد آن به عنوان ابزار زمیو مکان «یشهود
خود قرار  یشهود دمشاهد مورد که را چهآن توانیم چگونه و کندیم کار چگونه

 یشهود عقول نیا در رموجهیموجه از غ شهودات .مورد قضاوت قرار داد ،داده است
 یرو فرا که است ییهاپرسش هانیا. کرد یریگاندازه توانیم یاسیمق و متر چه با را

 کنند؛یارائه نم دهد، پاسخ را موارد نیا بتواند که یپاسخ آنان و دارد قرار انیگراسنت
 یایمنطق و گراستدالل عقل از برآمده را هاپرسش گونهنیچون اساساً جنس ا



 ش1395مطالعات اندیشه معاصر مسلمین، سال دوم، شماره چهارم، پاییز و زمستان 

 

 

126 

 در یشناسیهست لحاظ به کهرا  یایشهود عقل دنیکشبه پرسش توان  که دانندیم
 ندارد.  است گرفراتر از عقل استدالل یارتبه

 فلسفی مدل بر توانمی که است انتقاداتی ترینمهم شاید موارد این کل، در
 .کرد وارد گراییسنت بر مبتنی ادیان وگویگفت

 یریگجهینت
 فلسفی هایمدل و هاروش و دهد رخ باید که است اتفاقی ادیان، وگویگفت
 انتظار دینی طراز ادیان وگویگفت از که چهآن. است شده پیشنهاد آن برای مختلفی

 دینی هایآموزه فهم و درک دیگری، دین هایآموزه و ادعاها فهم و درک رود:می
 فرهنگ ساختن همگانی به توجه با بهتر جهانی ساختن دارد، تعلق بدان وی که
 ساختن برآورده در تواندمی گراییسنت. هست واقج کشف برای تالش و پذیریدیگر
 مورد در آنان، برای واقج و حقیقت کشف چند هر کند؛ بیشتری تالش موارد این

 فرد رستگاری به ادیان همۀ. ندارد ضرورتی ادیان متناقض بعضاً و متضاد ادعاهای
 و جاودان سنت و هستند اعال مثل دین آن از هاییرونوشت همه، و شوندمی منجر
 بندیتقسیم و مدل اساس بر وگوگفت این. کنندمی بازنمایی نیز را الهی قدسی
 زدن جا در این چند هر است، زننده جا در بلکه نیست؛ جلو به رو وگوییگفت پورپورا،

 وگویگفت برای فلسفی مدل این اتفاقاً. ندارد ثمره و کارایی که نیست این معنای به
 شعائر به پایبندی ترویج دیگرپذیری، و پذیریهم فرهنگ بسط در تواندمی ادیان،
 ترویج کل در و آن پیروان برای دین، هر اساسی هایآموزه اساس بر عمل و دینی

  . کند عمل هامدل سایر از ترموفق دینداری فرهنگ
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