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 چکيده

 
معنای زندگی، به معنا بخشی به زندگی از طريق پاسخ گفتن به سواالت بنيادين بشری و ايجاد 

آرامش درونی در انسان توسط دين اطالق می شود. با توجه به اين تعريف، نقش معنويت دينی در ساختن 

های يت بااليی برخوردار می باشد. از سوی ديگر، ظهور امکانات و ظرفيتانسان، جامعه و تمدن از اهم

گرايی به های مسلط زمانه ارتباط تنگاتنگ دارد. پست مدرنيسم و سنتسازنده معنويت دينی با گفتمان

های مبنايی دارند. از اين گيریو جهت عنوان دو گفتمان تأثيرگذار درحوزه فلسفه و دين شناسی ديدگاه

گرايی يک پرسش مهم تلقی می شود. به نظر می ظ، آينده معنويت دينی از منظر پست مدرنيسم و سنتلحا

رسد وجود نسبيت گرايی و انديشه پسامتافيزيک در کانون گفتمان پست مدرنيسم و وجود حکمت خالده و 

را نسبت به اين گرايی پاسخ اين دو گفتمان های آن نظير عقل و علم قدسی در کانون گفتمان سنتمولفه

گرايی در مورد های پست مدرنيسم و سنتپرسش اساسی روشن می نمايد. مقاله حاضر، شناسايی ديدگاه

 انجام داده است. تطبيقی غايت اصلی خود ساخته و اين بررسی را به طور آينده معنويت دينی را
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    مقدمه         
 

يکی از کارکردهای مهم دين، معنا بخشی به زندگی و ايجاد آرامش درونی در آدمی از طريق 

ارائه يک تبيين صحيح، منطقی و منسجم در مورد مسائل بنيادين و نوع زيست مطابق و هماهنگ با هستی 

به عنوان معنويت دينی ياد نمود. از اين نقطه نظر، معنويت دينی  می باشد. از اين کارکرد و جنبه می توان

اش در زندگی فرد و جوامع بشری می تواند نقش در صورت به فعليت رسيدن امکان و کارکردهای بالقوه
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مهمی را ايفا نمايد و به عنوان يکی از عوامل تعيين کننده و سازنده انسان، جامعه و تمدن در نظر گرفته 

توجه به اين کارکرد و اهميت، سوال از آينده معنويت دينی نيز خود به خود به يک پرسش مهم و شود. با 

گيری هويت انسان، جامعه و تمدن آينده به نحوه وجود يا فقدان معنويت دينی اساسی تبديل می گردد و شکل

ويت دينی هميشه مسير ها و به فعليت رسيدن امکانات بالقوه معنگره می خورد. با اين حال، ظهور ظرفيت

يکسانی را طی نکرده است و به عبارت ديگر در طول تاريخ جايگاه و موقعيت معنويت دينی در جوامع 

همواره با تغيير و تحوالت کالن ديگر مرتبط بوده است. رخدادهای مهم فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و 

تن معنويت دينی نقش بسزايی داشته سياسی و تغييرات ساختاری عظيم در سير نزولی و يا صعودی داش

است. بر اين اساس، آينده معنويت دينی را می توان از طريق روش تحليل روندهای کالن فعلی پيش بينی 

نمود. طبق اين نوع تحليل، با در نظر گرفتن و متغير مستقل قرار دادن يکی از روندهای کالن فرهنگی، 

های علمی در مورد آينده وردن همه آنها، امکان پيش بينیاجتماعی، اقتصادی و سياسی و يا به حساب آ

معنويت دينی فراهم می گردد. از سوی ديگر، از آنجا که برای پيش بينی آينده معنويت دينی تحليل 

ها فرصت و امکانات يک پروژه کالن را می طلبد، در مقاله حاضر فقط سعی روندهای کالن همه حوزه

گرايی به عنوان دو گفتمان و جريان مهم و نماد روندهای ت مدرنيسم و سنتمی گردد با در نظر گرفتن پس

 کالن در عرصه فلسفه و دين شناسی، به آينده معنويت دينی پرداخته شود. 

رخدادهای اجتماعی و سياسی اوايل قرن بيستم از يک سو و طرح افکار و انديشه های نوين در 

ارادايم جديدی به نام پست مدرنيسم گرديد. پست مدرنيسم که اين مقطع، از سوی ديگر، باعث شکل گيری پ

مدرنيسم را به چالش کشانده و برای آينده از سوی عده قابل توجهی به عنوان گفتمان هژمون به حساب می 

آيد، در رابطه با دين و معنويت دينی دارای پيامدهای خاصی می باشد. به اين دليل فهم ماهيت پست 

فرآيند کالن فلسفی و علمی مقطع کنونی و آينده، ضروری به نظر می رسد و آينده مدرنيسم به عنوان 

معنويت دينی در اين چارچوب قابل ارزيابی می باشد. به عبارت ديگر، با توجه به چالش ها، بحران ها و 

در  ها و قدرت کارآمدی آنفرصت های برآمده از پست مدرنيسم و نحوه مواجهه دين با اين چالش و بحران

رابطه با اين مسائل، آينده معنويت دينی قابل پيش بينی می گردد. به منظور نائل شدن به اين هدف، شناختن 

ها و کانون گفتمانی آن از اهميت ويژه ای ماهيت پست مدرنيسم از طريق عوامل زمينه ساز، مولفه

رابطه با دين و معنويت دينی  برخوردار است. با شناخت ماهيت پست مدرنيسم می توان پيامدهای آن را در

تشخيص داد و سناريوهای محتمل و متصور را در رابطه با آينده معنويت دينی عرضه نمود. به اين 

ترتيب، امکان ارزيابی سناريوها با در نظر گرفتن نکات قوت و ضعف آنها و شناسايی چالش های فرا 

 روی سناريو منتخب و ارائه راهکارها فراهم خواهد شد.

سوی ديگر، جريان سنت گرايی در عرصه دين شناسی و فلسفه و همچنين در رابطه با نقد  از

مدرنيسم يک جريان مهم معاصر به حساب می آيد و در زمينه علل و عوامل ضعيف شدن معنويت دينی در 

ت و های قابل توجهی می باشد. سنت گرايان با تمرکز به رابطه معرفت و معنويدوره مدرن دارای ديدگاه

های مهم آينده پژوهی محسوب می شوند و در زمينه پيش بينی آينده تحليل روندی آن که يکی از روش

ای برخوردارند. سنت گرايان از سويی با قائل شدن به منشا و های ويژهمعنويت دينی از ظرفيت و پتانسيل
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نی دين و استفاده از فالسفه حقيقت متافيزيکی دين، در عين مهم شمردن ظاهر با الهام گيری از وجه باط

الهی و مورد تاکيد قرار دادن رويکرد عرفانی، معنويت دينی خاصی را با مبانی قابل قبول، استوار و 

محکم عرضه کرده و از سوی ديگر نيز با رويکرد تحليل روند و محور قرار دادن رابطه معرفت و 

عنويت دينی را از يونان باستان تا دوره مدرن با های تاريخی به حاشيه رفتن جهان بينی و ممعنويت، زمينه

ذکر مهمترين تحوالت اين ادوار بيان کرده، عوامل تأثير گذار بر تضعيف معنويت دينی در دوره مدرن را 

هايی انجام به طور مفصل مورد بررسی قرار داده و از اين منظر نيز در رابطه با آينده معنويت پيش بينی

اين مطالب، اهميت دو گفتمان ياد شده در رابطه با آينده معنويت دينی واضح می شود و  با توجه به اند.داده

پاسخ قانع « گرايی چگونه می باشدآينده معنويت دينی از منظر پست مدرنيسم و سنت »به اين دليل پرسش 

 کننده خود را می طلبد. 

 

 پست مدرنيسم 
 

ای و فلسفی و هم عوامل سياسی و انديشهدر به وجود آمدن جهان بينی پست مدرن هم عوامل 

اند. در رابطه با عوامل سياسی می توان به جنگ های اول و دوم جهانی ای ايفا کردهاجتماعی نقش برجسته

اند، نسبت به ها که در حقيقت تجلی پارادايم مدرن بودهو پيامدهای آن در اروپا اشاره کرد. اين جنگ

ای و فلسفی نيز نکاتی حائز اهميت است. اند. در رابطه با عوامل انديشهمدرنيته بد بينی به وجود آورده

های  ديگر در دنيا، يک حالت روان شناختی را به گسترده شدن آموزش و دسترسی به منابع افکار و انديشه

ها و مکاتب سخت شده و در اعالم حق يا باطل بودن وجود آورده که بر اساسی آن، قضاوت درباره انديشه

ها دشوار گرديده است. بنابراين، اين يک عامل مهم روان شناختی محسوب می شود. عالوه بر اين، انديشه

هايی که توسط فيلسوفانی مدرن مطرح گرديده بود، در نيمه دوم قرن بيستم به ويژه با يک سری انديشه

ها عقل مدرن مورد انیمحوريت عقل و معرفت شناسی، مورد بازخوانی قرار گرفت و در نتيجه اين بازخو

های عقل را مستقل ندانسته و آن را تحت تأثير احساس و ترديد واقع شد. به عنوان مثال هيوم، قضاوت

عاطفه قلمداد کرده است. کانت ديدگاه کالسيک مبنی بر آئينه بودن ذهن را مورد ترديد قرار داده، نقش ذهن 

ها دانسته است. مارکس را نيز فقط در حدود فنومنرا به مثابه يک عينک خالصه کرده و قلمرو شناخت 

نقش منافع طبقاتی را برجسته کرده، از تعيين ايدئولوژی توسط طبقات حاکم سخن گفته و ايدئولوژی را نيز 

به عنوان آگاهی کاذب و وارونه معرفی کرده است. فرويد نيز ساحاتی به نام ضمير ناخود آگاه را کشف 

تأثير گذار و تعيين کننده ضمير خود آگاه دانسته است. وی هدايت گری ضمير کرده و آن را به عنوان 

ناخود آگاه را در تصميمات فردی اصل قرار داده و استقالل عقل را زير سئوال برده است. نيچه، اين ادعا 

معرفی  دار نموده و قدرت را به عنوان غايت نهايی آدميانکه آدميان دنبال استدالل و علم هستند را خدشه 

 1کرده است.

های فيلسوفان مدرن ياد شده در مورد عقل و معرفت گيری پست مدرنيسم انديشهاگر چه در شکل

                                                 
 .161-160تهران، ص.  1386عضدانلو، حميد، آشنايی با مفاهيم اساسی جامعه شناسی، نشر نی،  1
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های نوين در حوزه فلسفه و علم در اوايل قرن بيستم و بسيار مهم بوده است اما می توان گفت طرح ديدگاه

مدعيات آن شکل داده است. نقد متافيزيک  های اصلی پست مدرنيسم را ساخته و بهدر نيمه دوم آن، شالوده

گرايی داری، ارائه نظريه ابطالتوسط نيچه و هايدگر، انتقادهای مکتب فرانکفورت از پوزيتيسم و سرمايه

توسط پوپر و نظريه پارادايم توسط کوهن در حوزه فلسفه علم و بررسی رابطه  قدرت و علوم انسانی از 

هايی هستند که بدون آنها نمی توان د در اين زمينه، مهم ترين ديدگاههای جديسوی فوکو  و طرح انديشه

پست مدرنيسم و مدعياتش را فهميد. بنابراين در راستای فهم ماهيت پست مدرنيسم شناخت اين نظريه و 

های حاصل از ای آن ضرورت دارد و شناسايی فرصت و چالشهای انديشهبه عنوان زير ساختها ديدگاه

 م برای معنويت دينی نيز از اين طريق امکان پذير است. پست مدرنيس

 

 ای پست مدرنيسمهای انديشهزير ساخت
 

 متافيزيک نقد
 

نقد متافيزيک و بويژه متافيزيک غرب توسط دو انديشمند معاصر يعنی نيچه و هايدگر صورت 

. نيهيليسم در واقع به گرفته است. از ديدگاه اين دو فيلسوف، متافيزيک غرب دارای منشأ نيهيليسم است

حالت خاص روان شناختی اطالق می گردد. اين حالت به طور اغلب هستی خدا، ابديت، روح، استقال 

اراده، حاکميت عقل، بی طرفی ارزش ها، امکان علم و آينده مثبت تاريخ را رد کرده و دارای نوع نااميدی 

ولوژی و لوژيک تشکيل می شود و منبع همه متافيزيک که از سه بخش انتولوژی، اپستم 1و بدبينی است.

اينها نيز نگاه موجود بين يا انتيک بين است از طريق طرح عالم مثل و غفلت از وجود با افالطون شروع 

شده است. نيچه دو نوع نيهيليسم يعنی نيهيليسم اخالقی و ارزشی را مورد تأکيد قرار داده است. منتها 

ه اين دو اضافه کرده و نيهيليسم اخالقی و ارزشی را در حقيقت حاصل هايدگر نيهيليسم وجودی را نيز ب

نيهيليسم وجودی دانسته است. از ديدگاه هايدگر، فلسفه به عنوان يک تفکر خاص و نحوه انديشيدن وارد هر 

گاه متافيزيک غرب سوبژکتيويسم است و در اين فرهنگی بشود، آن ار نيهيليست خواهد کرد. آخرين منزل

ها را واقعيت می انگارد. هايی می شوند و تفسير و برداشتگاه آدميان اسير تفسير و برداشتمنزل

بنابراين، همه عالم را سوژه به وجود می آورد. اين حرف نيچه که همه ارزش و باروها با دروغ شروع 

ًً اينها تبديل به باور می گردند و در نهايت نيز نام فضيلت به خود می ٌ گيرند، با  می شوند و بعدا

سوبژکتيويسم ارتباط تنگا تنگ دارد. در حقيقت سوبژکتيويسم جمع آوری امور و تنظيم آنها در ذهن و تلقی 

آنها به مثابه واقعيت است. سوبژکتيويسم در تکنولوژی ظهور کرده، مانع ظهور وجود گرديده و امور 

شتالی ناميده می شود. بحران از آنجا ديگر را بر وجود تحميل می کند. اين نوع تفکر، به عنوان تفکر گ

شروع می شود که تفکر گشتالی به بخشی از وجود اجازه ظهور نمی دهد. در حالی که اين بخش از وجود 

جزء هستی ما است و وقتی که ظهور پيدا نمی کند، بحران شروع می شود. اين خطرناک ترين نوع 

                                                 
 1Cevizci, Ahmet, Paradigma Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul, 1999, s. 416. 
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 1نيهيليسم يعنی نيهيليسم وجودی است.

 

 ورتمکتب فرانکف
 

در شهر فرانکفورت آلمان تأسيس گرديد. با سر کار آمدن نازی  1923مکتب فرانکفورت در سال 

، در اين دهه پيش قدمان اين مکتب به آمريکا مهاجرت کردند و فعاليت های خود را در 1930ها در سال 

سته به مکتب فرانکفورت ای وابسته به دانشگاه کلمبيا در شهر نيويورک ادامه دادند. انديشمندان وابموسسه

و تفکر انتقادی، روشنگری و رهايی را به عنوان هدف اصلی خود معرفی کرده و در اين راستا عقل 

مکتب فرانکفورت نقدهای متعددی   2اند.های روشنگری مورد نقد قرار دادهو چارچوب مدرن را با معيار

تيويسم توسط انديشمندان وابسته به اين مکتب از است، اما در اين ميان، نقد پوزي بر مدرنيته وارد کرده

اهميت خاصی برخوردار است. از ديدگاه اين انديشمندان، پوزيتيويسم ادعای به کارگيری يک روش در 

ها را داشته و زندگی اجتماعی را نيز همچون فرايند طبيعی انگاشته است. اين رويکرد همه حوزه

های سی را برای طبقه حاکم فراهم ساخته است. در حالی که فعاليتهای اجتماعی و سياپوزيتيويسم مهندسی

ها نقش تعيين کننده دارد و زندگی اجتماعی را نمی توان به فرايندهای طبيعی تقليل داد. شعار ديگر آدم

ها مبنی بر بی طرف بودن علم نيز توسط انديشمندان مکتب فرانکفورت زير سئوال رفته و پوزيتيويست

رفی علم با ادله گوناگون مورد نقد قرار گرفته است. انديشمندان مکتب فرانکفورت با الهام ادعای بی ط

گيری از ماکس وبر بحث عقالنيت صوری و يا عقالنيت ابزاری را نيز مورد تاکيد قرار داده و هدف اين 

محقق می سازد.  های معين رااند که رسيدن به اهداف قدرتنوع عقالنيت را پيدا کردن ابزارهايی دانسته

پوزيتيويسم نيز به عقالنيت صوری و ابزاری مربوط می شود و از آنجا که با اهداف و غايات سروکار 

ً محافظه کار است. بنابراين، در پوزيتيويسم به خرد و عقالنيت ذاتی توجه نمی شود و در نتيجه ندارد ذاتا

های انسانی، عدالت، ه عقالنيت ذاتی، ارزشهای مسلط خدمت می کند. در حالی کنيز عقل مدرن، به قدرت

  3صلح و خوشبختی به عنوان اهداف اصلی روشنگری به حساب می آمد.

 

 گرايیابطال
 

گرايی در مقابل پوزيتيويسم توسط کارل پوپر ارائه شد. از نگاه پوپر، تجربه معيار نظريه ابطال

اساس ابطال پذيری، علم عبارت است از علم بودن است و برای معنا داشتن، تجربه معيار نيست. بر 

مجموعه قضايايی که برای توصيف چهره جهان بطور موقت ارائه شده است؛ ولی اين قضايا که يک 

مجموعه را بوجود می آورند بايد قابل ابطال باشند. يک نظريه هرچه قدر قابليت ابطال پذيری داشته باشد، 

ای که بيشترين اطالعات را در رابطه با جهان ارائه دهد، به همان اندازه علمی محسوب می شود. نظريه

                                                 
 .215-203، ص.  1386خل فلسفه غربی معاصر، نشر علم، تهران، خاتمی، محمود، مد 1
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قابليت ابطال پذيری حد اکثری دارشته باشد و در صورت آزمايش نيز مورد ابطال قرار نگيرد، يک نظريه 

علمی به شمار می رود. بنابراين، ارائه اطالعات وسيع، ابطال پذيری حد اکثری و عدم ابطال در آزمايش 

های جايگزين بايد های علمی، فرضيهنظريه علمی است. برای پيشبرد علم و فعاليت سه ويژگی اصلی يک

های قبلی ابطال پذير تر باشد و به عبارت ديگر، بايد از طريق پيش بينی امور جديد ابطال نسبت به فرضيه

ها، اثبات فرضيهها نمی باشد؛ بلکه کار علم بجای پذيری آن افزايش بيابد. بنابراين، کار علم اثبات فرضيه

  1های ابطال پذير است.ارائه فرضيه

 پارادايم

 

پارادايم، به هر مدل ايدئالی اطالق می شود که برای قضاوت يا طرز نگاه معياری را ارائه می 

دهد. به عبارت ديگر، پارادايم تئوری ايدئال و چارچوب مفهومی است که نوع نگاه دانشمند را  معين کرده 

ها را برای وی فراهم می نمايد. پارادايم در هر رشته علمی که آن را هدايت می پديدارو امکان توضيح 

های دانشمندان را هماهنگ کرده و به آنها کند، استاندارها و قوانين تحقيق را معين نموده، کار و کوشش

ها  دن فرضيهسامان می دهد. توماس کوهن که اين اصطالح را در فلسفه علم ابداع کرده، حاصل تجربه بو

ها ها را رد کرده و يک نگاه کل گرايانه را در رابطه با پديدارها پذيرفته است. تئوری و يا پارادايمو تئوری

-هايی هستند که بدون اينکه از پديدارها استخراج شوند به آنها معنا می بخشند و فعاليت و انديشهمجموعه

آن چيزی که يک علم را از غير علم جدا می کند  2د.های مفهومی شکل می گيرنهای علمی توسط چارچوب

وجود پارادايمی است که يک سنت علمی عادی را حفظ می کند و باعث دوام آن می گردد. بخشی از هر 

پارادايم را يک سری اصول متافيزيکی کلی تشکيل می دهد و اين اصول عهده دار هدايت تحقيقات درون 

هايی رو به رو بشود، مبانی آن مورد هدف قرار بگيرد و اين ايم با چالشآن پارادايم هستند. اگر يک پاراد

ها يک وجهه اجتماعی پيدا بکند، در اين صورت در آن پارادايم بحران به وجود خواهد آمد. هنگامی چالش

ير می شان از بين برود، انقالب در آن پارادايم امکان پذکه اعتماد دانشمندان نسبت به پارادايم مورد حمايت

گردد. در اين هنگام يک پارادايم جايگزين مطرح گشته و بحران تشديد خواهد شد. هيچ گاه نمی شود يک 

پارادايم را با پارادايم ديگر از لحاظ اعتبار مقايسه کرد و در اين باره قضاوت نمود؛ زيرا هر پارادايمی 

شمندان بيشتر به دليل کار آمدی برای صدق و کذب قضايا از معيارهای خاص برخوردار می باشد و دان

 3يک پارادايم رويکردشان را نسبت به آن معين کرده و تغيير موضع می دهند.

 

 رابطه قدرت و علم
 

رابطه قدرت، علم و حقيقت را ميشل فوکو با الهام گيری از نيچه بررسی کرده است. از ديدگاه 

يقت چيزی است که اين علوم انسانی  آن  را فوکو علوم انسانی تجلی يافته فرهنگ حاکم زمانه است و حق
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هايی که در انزوا های آزاد و آدمهای انساننشان داده و تأييد می نمايد. بنابر اين، حقيقت حاصل کوشش

ها است. هر جامعه دارای مدت زيادی می مانند، نيست؛ بلکه حقيقت  محصول يک سری الزامات و تحميل

هايی که توسط اين رژيم پذيرفته می شوند، معيارهای د است و گفتمانيک رژيم حقيقت منحصر به فرد خو

صدق و کذب را به وجود می آورند. در طول تاريخ ماهيت رابطه قدرت و حقيقت هميشه مورد تغيير واقع 

شده است و اين تغييرها فقط توسط تبارشناسی قابل شناسايی است. در عصر روشنگری قدرت به عنوان 

و جدا از تغييرات تاريخی تلقی می شد؛ اما فوکو قدرت و حقيقت را هميشه با هم مرتبط  يک مسئله مستقل

دانسته، امکان حاکم شدن حقيقت فاقد از قدرت را نفی کرده و به عبارت واضح تر ساخته شدن حقيقت 

اسی توسط قدرت را بيان نموده است. فوکو پس از اين بيانات کلی در رابطه با قدرت و حقيقت، تبارشن

گفتمان زمانه خويش می پردازد و در اين زمينه رابطه بين قدرت، گفتمان و علوم انسانی را توضيح می 

دهد. از ديدگاه وی، علوم انسانی به عنوان فرهنگ حاکم  زمانه خويش جای گفتمان مسيحيت را گرفته 

اصل رابطه خاص است. در صورت تبار شناسی، مشخص خواهد شد که علوم انسانی بی طرف نبوده و ح

 1قدرت و حقيقت در يک زمان می باشد و در علوم انسانی حقيقت و علم اسير و محصول قدرت هستند.

بنابراين، فوکو بين قدرت، ذهنيت و علوم انسانی پيوند بر قرار کرده و به اين ترتيب رابطه بين سلطه و 

توان به يک امر خاص تقليل داد؛ زيرا علوم انسانی را روشن می نمايد.  از ديدگاه فوکو، قدرت را نمی 

بر اساس قرائت  2قدرت در همه روابط انسانی و فراتر از آن حتی در تجربه ها درونی آدميان وجود دارد.

فوکو از قدرت، آن چيزی که عالم ما را می سازد به جز قدرت چيز ديگری نمی باشد. به اين معنا اپستيمه 

ا مهيا می سازد و در اين زمينه فضای الزم را ايجاد می کند، از که برقراری نسبت بين قدرت و علم ر

اهميت خاصی برخوردار است. اپستيمه يا نظام دانايی در حقيقت عالم يک دوران است و دوران توسط آن 

های قدرت در حقيقت به صورت روابط علمی ظهور کرده و مناسبات و روابط معين می گردد. نسبت

عی را در بر گرفته و هماهنگی بين آنها را برقرار می سازد. به عبارت ديگر، سياسی، فرهنگی و اجتما

ای که ها اطالق می گردد. همين جا محل ظهور گفتمان می باشد. يعنی اپيستمهای از نسبتاپستيمه به شبکه

شد و به توسط قدرت معين می گردد، گفتمان خاصی را توليد می کند و به اين معنا گفتمان تابع قدرت می با

  3تبعيت از قدرت پديد می آيد.

 

 پست مدرنيسم و آينده معنويت دينی
 

های نيچه و هايدگر در باره متافيزيک، سوبژکتيويسم، نيهيليسم و بحران تفکر غربی، ارائه بحث

پذيری توسط پوپر و نقد پوزيتيويسم، انتقادهای مکتب فرانکفورت نسبت به  پوزيتيويسم و نظريه ابطال

گرايی مدرن گرايانه در باره مسايل کالن،  ارائه نظريه پارادايم در حوزه فلسفه علم و نقد علمگاه کلطرح ن
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ها از سوی فوکو، در عرصه علم و فلسفه توسط کهن و شناسايی نقش قدرت در به وجود آمدن گفتمان

فاهيم نوين، مفروضات ها و مفضای جديدی را ايجاد کرده است. در اين فضای جديد با استفاده از نظريه

ها علمی و فلسفی مدرنيسم با چالش مواجه شده است. با توجه به عمق و  ماهيت اين چالش و انقادها، بعضی

ها نيز با نفی اين تلقی، ناتمام بودن پروژه مدرنيسم را به تعبير گسست از مدرنيسم را کار برده و بعضی

گيری وضات و مفاهيم فلسفی و علمی مدرن باعث فاصلهاند. به هر صورت، چالش کشاندن مفرزبان آورده

 ها نشان داده است.  گيری نيز خود را در همه حوزهاز عقالنيت و رئاليسم خام گرديده و اين فاصله

به اين ترتيب، به تعبير علم تجربی يک پارادايم و به تعبير علوم انسانی نيز يک گفتمان به وجود 

ها در واکنش به های خاصی می باشد و اغلب اين ديدگاهتلف دارای ديدگاههای مخامده است که در عرصه

ها و مدعيات پست مدرنيسم را در رابطه با پارادايم مدرنيته شکل گرفته است. در يک چارچوب کلی، ديدگا

هستی شناسی، معرفت شناسی و اخالق می توان با اين عناوين خالصه کرد: "دست کشيدن از کل گرايی 

خردگريزی، تفوق تخيل و احساس بر عقل، نسبی گرايی در شناخت، انحالل کامل سوژه هگلی به  شناخت،

ای و فرويدی  از اصل حقيقت خرد گرايی، عدم امکان جدايی سوژه از ابژه، نفی انسان دنبال نقد نيچه

اهميت ها ، شناخت با توجه به ديگران، محوری و طرح مرگ سوژه، محور بودن زبان در اکثر گرايش

فوق  العاده به معنا و جهان و خصوصی و شخصی کردن معنا، انکار فاعل عاقل و و منطقی در 

های گفتمانی، نقد عقل گرايی و تجربه روانشناسی، نفی واقع نمايی علوم، شکل گيری معرفت در رويه

لعاده به فلسفه زبان، گرايی، نفی تماميت گرايی چه از نوع  دولتی يا طبقاتی و يا ايدئولوژيک، توجه فوق ا

گرايی و عليت مکانيکی )به ويژه با روش تبارشناسی(، وجود ها و تبارشناسی، نقد تجربهتوجه به حاشيه

روش هرمنوتيک نسبيت گرا در اکثر گرايش ها، تقدم متن بر مؤلف، نقادی اثبات گرايی، ترويج نسبيت 

مند )چه به شکل سنتی القی، رد اخالق قانوناخالق، عدم رسيدن به نظريه اخالقی و ارزشی، شکاکيت اخ

 1و چه شکل مدرن(، نسبيت سنت ها بر اساس اصل نسبيت اخالقی."

های ياد شده و مدعيات مذکور در حال حاضر به عنوان يک پارادايم ضد پست مدرنيسم با زمينه

هی و هنری در حال مدرنيته در سطح جهان بويژه در فرايند جهانی شدن از طريق محافل فرهنگی، دانشگا

ترويج است. از طرف ديگر، اين پارادايم با توجه به اينکه در جهان غرب با پارادايم مدرن در حال رقابت 

است و فعال در سطح تئوريک وارد جهان سوم و جهان اسالم گرديده است، می توان آن را به عنوان 

را نمی توان بدون در نظر گرفتن مدعيات و پارادايم آينده معرفی نمود. بنابر اين، آينده معنويت دينی 

ها و مدعيات پست مدرنيستی فهميده فضای پست مدرنيستی پيش بينی کرد. از اين رو، وقتی که اين ديدگاه

ها و تهديدات آن برای معنويت دينی نيز قابل شناسايی می گردد و از اين و در نظر گرفته شود، فرصت

ای نوشت. از اين حيث می توان گفت پارادايم پست مدرنيسم در ريوزاويه می توان در مورد آينده سنا

رابطه با معنويت دينی دو پيامد مهم را ايجاد کرده است. پيامد اول اين است که پست مدرنيسم از طريق نقد 

های فلسفی و علمی مدرنيته را که اغلب ضد دين عقل گرايی ابزاری و خام مدرنيته، بسياری از ديدگاه

ند، مورد نقد قرار داد و در رابطه با اعتبار آنها شک و ترديدهايی جدی ايجاد نمود. از اين لحاظ، ابوده
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های دينی و پست مدرنيسم يکی از موانع اصلی جلوی معنويت دينی را برداشته و امکان طرح ديدگاه

اهم نموده است. اين های زبانی فرمعنويت دينی را در کنار انديشه و مکاتب ديگر به عنوان يکی از بازی

در حقيقت يک پيامد مثبت برای مدعيات و معنويت دينی محسوب می شود؛ ولی در کنار اين پيامد، پيامد 

ديگری نيز وجود دارد که نمی توان آن را برای معنويت دينی يک فرصت تلقی کرد. پارادايم پست مدرن 

گرايی را ترويج کرده ها نسبيتده، در همه حوزههايی که زمينه ساز آن بوبا عناوينی که ياد شده و ديدگاه

است. به عبارت ديگر اگر پست مدرنيسم به صورت يک گفتمان مستقل در نظر گرفته شود، به لحاظ 

گرايی قرار دارد. به اين معنا در پارادايم پست مدرن، يقين به فلسفی و علمی در کانون اين گفتمان نسبيت

رار گرفته و عدم قطعيت به عنوان ديدگاه رايج علمی و فلسفی در همه طور جدی مورد سئوال و ترديد ق

های ديگر ها مطرح گرديده است. به اين ترتيب مدعيات و معنويت دينی در کنار ديدگاه و انديشهعرصه

گرايی، مورد ترديد و شک قرار گرفته و قطعيت از آن سلب شده است. در حالی که توسط فرهنگ نسبيت

معنويت دينی بطور عمده اين است که آدمی را از شک و ترديدها نجات دهد و آن را به  نقش و کارکرد

يک ساحل آرام برساند. پس پارادايم پست مدرن با پيامد دومش در رابطه با معنويت دينی تهديدی جدی را 

امکان پذير  گرايی، معنويت دينیبه وجود آورده و باعث طرح سئواالتی از قبيل اين که آيا در عصر نسبيت

گرايی را حل کند، گرديده است. با توجه به مقدمات و است و آيا معنويت دينی می تواند مشکل نسبيت

توضيحاتی که در اين فصل ارائه شد، فرضيه ما اين است که پارادايم معرفتی به ويژه پارادايم فلسفی و 

ويت دينی را نمی توان بدون در نظر علمی آينده در جهان، پارادايم پست مدرن خواهد بود و آينده معن

گرايی و بر چيره گرفتن اين پارادايم پيش بينی نمود. از اين لحاظ، آينده معنويت دينی، با معضل نسبيت

شدن آن ارتباط تنگاتنگ دارد. بنابراين سئوال اساسی در اينجا اين است: با توجه به پارادايم پست مدرن و 

علمی و فلسفی آينده، معنويت دينی در آينده چه وضعيتی خواهد داشت؟  گرايی به عنوان تفکراصل نسبيت

های اديان می توان دو های کنونی فلسفی و علمی و همچنين ظرفيتنسبت به اين سئوال با توجه به واقعيت

 نوع جواب را به مثابه سناريوهای متصور  ارائه داد. 

 

 گرايیسنت
 

يک به هفتاد سال سابقه دارد و آثار فراوانی در اين زمينه گرايی نزدبا اين که جريان سنت و سنت

ها آن را با آداب و رسوم گذشته نوشته شده است ولی هنوز دربارۀ معنای آن ابهام وجود دارد و خيلی

ها و کنند و شايد هم بسياری از قضاوتگيرند و به مفهوم فلسفی و حکمی آن توجه نمیيکسان می

گرفته  Traditioگيرد. واژۀ سنت، از واژۀ التينی گرايی از اين نشأت میو سنت های منفی به سنتديدگاه

های دورۀ حواريون که در طول چندين سده برهم شده است. اين واژه از طرف کليسای کاتوليک به آموزه

شان گرايان از کلمۀ سنت را ن. اما اين معنا، مراد سنت1شودانباشت شده و به ما رسيده است، اطالق می

کنند. در اين راستا، سيد حسين گرايان از اين واژۀ يک معنای ديگری را استعمال میدهد، بلکه سنتنمی

                                                 
وگوی رامين جهانبگلو با سيد حسين نصر، ترجمۀ سيد مصطفی وجوی امر قدسی، گفتنصر، سيد حسين، در جست. 1

 . 258، ص. 1385شهرآيينی، نشر نی، تهران، 
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، معنای مورد Traditioو تحليل واژۀ  Traditionخواهد با استفاده از معنای قديمی سنت نصرگويا می

ين اصطالح مفهوم انتقال آئين ا»گويد: گرايان از واژۀ سنت را توصيف کند وی در اين مورد مینظر سنت

شود، در بردارد. واژۀ مستفاد می Traditioو آدابی دارای ماهيت الهامی و مآالً وحيانی را که از 

Tradition  ،سنت( از لحاظ ريشۀ لغوی با انتقال، ارتباط دارد و در گسترۀ معنايش مفهوم انتقال معرفت(

يگر را که ماهيتی ملفوظ و هم مکتوب دارند، جای آداب، فنون، قوانين، قوالب و بسياری عناصر د

  1«دهد.می

شود در اين توصيفات به منشأ سنت يعنی وحی و الهام اشاره شده است و طور که ديده میهمين

های گوناگون اين وحی، الهام و توان شاخههمين طور عناصر گوناگون معرفت،آداب، فنون و... را هم می

ر بعد از اين که موافقت کامل خود را در مورد تعريف سنت از ديدگاه معرفت قدسی تلقی کرد. نص

سنت در »کند، می گويد: گرايی در اين عصر،يعنی رنه گنون و فريتوف شوان اعالم میگذاران سنتبنيان

های ظريفی که در کاربرد ما از آن، به معنای حقايق دارای خاستگاه قدسی و منشأ وحيانی است با تفاوت

اند در اين که سنت به معنای حقايقی است القولها متفقی گوناگون دربارۀ آن هست. همۀ اين سنتهاسنت

اش از قلمروی معنوی، از خدا و به زبان مابعدالطبيعی از حقيقت غايی است که در هر تمدن که سرچشمه

دو عامل وجود دارد؛ يکی ای داشته است. بنابراين، در سنت، ـ تاريخی، جزئيات و )نحوۀ( انتقال ويژهدينی

آئين هندو، و  2همان حقايقی که ريشه در نظامی متعالی دارد و از رهگذر اشراق بودا، نزول آواتارهای

ها از خداوند سرچشمه گرفته است. اين نخستين عامل است. پس دريافت نبوی در اديان توحيدی و مانند اين

ها در چاچوب تمدن خاصی که همان وحی يا طول سده از آن، پيوستگی و اعمال اصول الهی مبدأ الهی در

در يک جای ديگر وی سنت را  3«فهميم.گذارد. ما از سنت اين معنا را میالهام اوليه، سنگ بنای آن را می

سنت، به معنای حقايق يا اصولی است دارای منشأيی الهی که از طريق »کند: چنين تعريف می

يا ديگر عوامل انتقال، برای ابناء  5، لوگوس4هان، پيامبران، اوتارههای مختلفی معروف به رسوالشخصيت

بشر و در واقع برای يک بخش کامل کيهانی آشکار شده و نقاب از چهرۀ آنها گرفته شده است، و اين با 

های مختلف اعم از ساختار اجتماعی و حقوقی، هنر، پيامد و اطالق و به کارگيری اين اصول در حوزه

و علوم همراه است و البته معرفت متعالی، همراه با وسائطی برای تحصيل آن معرفت را نيز رمزگرايی 

های خاص خود به جريانی يی با تکيه بر همين معنای سنت، با دارا بودن مؤلفهگراسنت 6«شود.شامل می

همچون عقل  شود و حکمت جاودان يا حکمت خالده که با عناصریاز نقادان مدرنيته و مدرنيسم اطالق می

يی به شمار می گراسنت هایترين مؤلفهشود، به عنوان  مهمشهودی، علم قدسی و رمزپردازی تعريف می

                                                 
، 1380هران، نصر، سيد حسين، معرفت ومعنويت، ترجمۀ انشاء هللا رحمتی، دفتر پژوهش و نشر سهروردی، ت. 1

 155ص. 
2. The Avatars  

 .259-258وجوی امر قدسی، ص. نصر، سيد حسين، در جست. 3

4. Avataras  
5. Logos  

 .156-155نصر، سيد حسين، معرفت ومعنويت، ص. . 6
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  آيد.

 

  1 خالدهحکمت 

 

 2را اولين بار آگوستينو استيوکو( Philosophia perennisحکمت جاويدان يا خالده ) اصطالح

های سامی آشنايی داشت و با زبان عربی و ديگر زبانمشرب به کار برد. وی دان آگوستينیفيلسوف و الهی

کتابدار کتابخانه واتيکان بود و به همين دليل به منابع زيادی دسترسی داشت. او اثری را تحت عنوان 

Deperenni philosophia  دربارۀ حکمت جاويدان نوشت و معتقد بودPhilosophia perennis  همان

نشأ الهی دارد که خداوند به آدم اعطا کرد و توسط فرزندان آدم حکمت ازلی و معرفت قدسی است و م

های گوناگون وجود اش در سنتتدريجاً به فراموشی سپرده شد. ولی اين معرفت قدسی در مظاهر تاريخی

  3دهد.را هدف خود قرار می« خداگونه شدن»داشته و با عقل شهودی قابل وصول بوده که اين نوع معرفت 

های کند که از آن تنها جنبهسنت ارتباط پيدا می زمانی با Philosophia perennisاصطالح 

 Philosophiaنظری فهميده نشود و محقَّق شدن به حقايق را هم در برگيرد و مراد استيوکو از 

perennis  ندارد، « سنت»يک فلسفه... هيچ حق توسل به اين عنوان »نيز همين بوده است. به نظر  گنون

 ً مراد گنون از دو صفت عقالنی و تعقلی در اين جا  4«مربوط به امور عقالنی و تعقلی است. زيرا صرفا

باشد و در مقابل عقالنيت شهودی قرار عقالنيت و تعقل ابزاری است که برای شناخت حقيقت کافی نمی

ان مترادف کند و گاهی هم به عنوگيرد. بدين صورت حکمت جاويدان با سنت يک ارتباط وثيقی پيدا میمی

حکمت جاويدان معرفتی است که هميشه بوده و خواهد بود و »شود. به نظر نصر، همديگر استعمال می

ها و اعصار شمول دارد، هم به معنای وجود داشتن در ميان اقوام و ملل در سرزمينای جهانخصيصه

گر حکمت جاويدان را ايشان در جای دي 5«شمول.مختلف و هم به معنای سروکار داشتن با اصول جهان

  6کند.ها به عنوان اصول ياد میداند که از اين آموزهها دربارۀ سرشت حقيقت میای از آموزهمجموعه

در هر دو اين تعاريف برای توضيح حکمت جاويدان فقط به يک سری اصول، پيوستگی آن و 

گرايان دان در انديشۀ سنتدربارۀ سرشت حقيقت بودن اشاره شده است و با توجه به اهميت حکمت جاوي

بسط آن و ارائۀ تعريفی دقيق از آن ضرورت دارد. بايد گفت که حکمت جاويدان قلمرو وسيعی را در بر 

در بحث حکمت خالده  7باشد.شناسی و هنر دارای اصولی خاص میشناسی، کيهانگرفته، در انسانمی

بليسم مندرج است. با اين توصيفات، اگر همچنين مباحثی چون علم قدسی، ذات قدسی، عقل شهودی و سم

                                                 
1. Perennial wisdom  
2. Aqostino Steuco (1548-1498)  

 .160-158نصر، سيد حسين، معرفت ومعنويت، ص.  .3

 .39، ص. 1378گنون، رنه، بحران دنيای متجدد، ترجمۀ ضياء الدين دهشيری، امير کبير، تهران، . 4
 .103، ص. 1378، ترجمه حسن ميانداری، مؤسسۀ فرهنگی طه، قم، نصر، حسين، نياز به علم مقدس. 5
 .261وجوی امر قدسی، ص. نصر، سيد حسين، در جست. 6

، 1384شوان، فريتيوف، عقل و عقل عقل، انتشارات هرمس، تهران، ؛ 81 ص. گنون، رنه، بحران دنيای متجدد،. 7

 .145، 27، 19ص. 
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بخواهيم حکمت جاويدان را تعريف کنيم بايد بگوييم که حکمت جاويدان علم و معرفتی است که ابزارش 

عقل شهودی، علم حاصل از آن علم قدسی، متعلق بالذات اين علم حق يا ذات قدسی و بيان و زبان آن هم 

هم يادآور شويم که هدف از اين علم همان طوری که قبالً هم  باشد. بايد اين رارمزی يعنی سمبليک می

باشد. عقل اشاره شد دانستن محض نبوده، بلکه محقق شدن يعنی تکامل وجودی پيدا کردن انسان می

گرايان برای توضيح و اثبات مدعيات شهودی، علم قدسی، و سمبليسم سه مفهوم کليدی است که سنت

کنند. بنابراين توضيح هر يک از اين مفاهيم به عنوان ها هميشه استفاده میمربوط به حکمت جاويدان از آن

 رسد. ای از حکمت جاويدان برای فهم بهتر آن الزم به نظر میمؤلفه

 

  1عقل شهودی

 

کنند و برای اولی عناوينی چون عقل شهودی، عقل قدسی، گرايان عقل را به دو قسم تقسيم میسنت

به کار برده و برای دومی نيز عناوينی چون عقل ابزاری، عقل جزئی، عقل عقل کلّی و عقل عقل را 

های آتی در نقد فلسفۀ مدرن از را در فصل 2برند. عقل استداللیاستداللی و عقل منطقی را به کار می

ً عقل شهودی را به عنوان يکی از مؤلفه های فلسفه يا ديدگاه نصر توضيح خواهيم داد در اين جا صرفا

شناختی فلسفۀ جاويدان مربوط شده و آن به عقل شهودی به جنبۀ معرفتدهيم. جاويدان توضيح میحکمت 

در صورت فقدان عقل شهودی، از معرفت  3گيرد.عنوان ابزار واقعی شناخت حقيقت مورد استفاده قرار می

ل اين است که در معرفت، شأن استدال»گويد: حرف زدن معنا ندارد. برای مثال فريتيوف شوان چنين می

درک واقعيت مطلق تنها به وسيلۀ عقّل عقل ميسر »گويد: همچنين می 4«علت اعدادی کشف واقع شود.

است و اين درک به همان قدر و يا به همان نحو خواهد بود که عقل عقل با مدرک حقيقی خود منطبق 

زمان کانت به بعد دامنگير های شوان در واقع ناظر به بحران معرفتی است که خصوصاً از . حرف5«شود.

انسان مدرن شده است و شوان برای حل اين مشکل معرفتی عقل استداللی را به هيچ وجه کافی ندانسته، 

 کند. عقل شهودی را برای پر کردن فاصلۀ نومن و فنومن کانت مطرح می

يت رساندن آن گرايان، عقل شهودی بالقوه در ذات هر انسانی وجود دارد ولی به فعلاز ديدگاه سنت

به اين معنا، در  6های اصيل بستگی دارد.های خاص يکی از سنتتنها به رعايت کردن و انجام دادن آموزه

عارف و  7االيام اين نوع ادراک و عقل مورد توجه بوده است. مايستر اکهارتهای مختلف از قديمسنت

ياد  Ceelenfunkleinآن به عنوان االهی دان دومينکی؛ پايه گذار عرفان و زبان فلسفی آلمان از 

تواند به شناخت دانسته است که به وسيلۀ آن آدمی می ای در درون نفس آدمی میکرده، آن را بارقهمی

                                                 
1. Intellect  
2. Reason  

 .105شوان، فريتيوف، عقل و عقل عقل، ص. . 3

 .107همان، ص. . 4 

 .29. همان، ص. 5

 .104. نصر، حسين، نياز به علم مقدس، ص. 6

7. Meister Echart (1327-1360)  
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« چشم دل»و عارفان مسلمان « چشم جان»همچنين افالطون آن را  1الوهيت يا مبدأ المبادی نائل شود.

طور دقيق عقل قدسی را تعريف کنيم بايد بگوييم که عقل قدسی يا اند. با اين مقدمات اگر بخواهيم به ناميده

عقل کلّی، قوۀ پنهانی است که در وجود هر انسانی موجود است و با انجام دادن يک سری اعمال و سير 

يابد و انسان از طريق آن مجهز به ابزار شود و فعليت میسلوک مطابق با يک سنت معتبر آشکار می

بينی نسبت به عالم د و به کنه اشياء نفوذ پيدا کرده، از نگاه کثرت بينی به نگاه وحدتشوواقعی شناخت می

 يابد. انتقال می

 

 علم مقدس 
 

ها را بيابد، مبانی مابعد الطبيعی و فلسفی گرايان علم جديد به جای اينکه واقعيتاز ديدگاه سنت

و مدعی راهگشايی برای زندگی  و علوم جديد، منقطع از منبع قدسی 2خاصی را منعکس می سازد

سعادتمندانه انسان امروزی است و برخی با اعتقاد به اين ادعا و پيروی از آن علوم، تيشه به ريشه معارف 

های گرايان را به واکنش سوق داده و انگيزهبنابراين، اين ماهيت سکوالر علوم مدرن سنت 3دينی می زنند.

علم مقدس در واقع جز محصول موده است. از سوی ديگر، ماهيت الزم را برای  طرح علم مقدس ايجاد ن

گرايان گاهی برای آن تعابيری چون علم قدسی، علم آسمانی يا باشد و سنتعقل شهودی چيز ديگری نمی

برند. نصر دربارۀ کاربرد اين را به کار می 5و گاهی هم تعبير مابعدالطبيعه  4علم مبتنی بر سنن معنوی

ايم، چيزی جز مابعدالطبيعه نيست؛ چيزی که ما از آن به علم قدسی تعبير کرده»گويد: ن میتعبير اخير چني

موضوع  6«بفهميم. حقمشروط به اين که اين اصطالح را به طور صحيح به عنوان علم غايی دربارۀ 

از تعريف تر تر و بنيادیباشد. از ديدگاه نصر اين تعريف، اصيلخاص مابعدالطبيعه حق يا ذات قدسی می

رايج مابعدالطبيعه است. به نظر وی، انسان عادی همان فهم و ادراکی را که نسبت به واقعيت دارد نسبت 

واقعی تمييز داد ولی انسان مدرن اين فهم توان امر قدسی را از امور غيربه امر قدسی يا حق نيز دارد و می

 7«ذات اليتغير»معنای ذات يا امر قدسی  را به فراموشی سپرده است. همچنين نصر برای نزديک شدن به

گرايان دربارۀ بنابراين، سنت 8داند.ها میترين صفترا مناسب« ذات سرمدی»و « محرک نامتحرک»

باشد، هميشه تذکر داده، ما را از اشتباه گرفتن آن با مابعدالطبيعۀ در ای که مورد نظرشان میمابعدالطبيعه

دارند و از مابعدالطبيعۀ مورد دهند، برحذر میيگر را با توضيحاتی که میمعنا و مفهومی يونانی، فلسفی د

                                                 
 .71، سيد حسين، معرفت ومعنويت، ص. نصر. 1

 .52، ص. 1385، تابستان 26قائمی نيا، عليرضا، علم قدسی در حکمت خالده، ذهن، شماره . 2

گرايی دکتر سيد حسين نصر، روش شناسی علوم انسانی، خسروپناه، عبدالحسين، تبيين و تحليل علم قدسی در سنت .3

 .17، 1390، تابستان 67شماره 

 .80نه، بحران دنيای متجدد، ص. گنون، ر. 4

5. Metaphysics  
 .273نصر، سيد حسين، معرفت ومعنويت، ص.  .6

7. The immutable  
 .168-167نصر، سيد حسين، معرفت ومعنويت، ص. . 8
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گری کند و روشندانند که تزکيه میکنند و آن را معرفتی میياد می 1نظر خويش به عنوان عرفان

بوده، شرط های ديگر فلسفی از لحاظ روش، تعقلی محض میدر حالی که مابعدالطبيعه در سنت 2بخشد.می

نصر علم قدسی را در گيرد. ودی برای شناخت حقيقت يا امر قدسی در آن مورد عنايت قرار نمیتحول وج

 کند: يک تعريف جامع با طرح پرسشی چنين بيان می

علم قدسی چيزی نيست مگر آن معرفت قدسی که در دل هر وحی، موجود است و مرکز آن »

کند. اولين پرسشی که در اين جا مطرح تحديد میای است که سنت را در بر گرفته و آن را تعيين و دايره

شود، اين است که اکتساب چنين معرفتی چگونه است؟ پاسخ سنت اين است که منبع توأمان معرفت، می

واسطه و وحی و تعقل و يا شهود عقلی است که مستلزم روشنی دل و ذهن آدمی و نيز حضور معرفتی بی

از  علم حضوریشود؛ حکمتی ذوقی که سنت اسالمی با عنوان یمستقيم در او است که چشيده و تجربه م

  3«کند.آن ياد می

باشد ولی علم البته اين نکته را بايد تذکر دهيم که موضوع خاص علم قدسی، ذات امر قدسی می

نسبت به علوم ديگر « ذات امرقدسی»شود و به تعبير ديگر علم به قدسی شامل همه علوم سنتی نيز می

 دهد. ترين مرتبۀ علوم سنتی را به خود تخصيص میاه رفيعی دارد و عالیسنتی جايگ

 

  4رمزپردازی
 

متعلق علم قدسی همان طوری که قبالً عرض زبان علم قدسی و طريق فهم آن رمزپردازی است. 

باشد و بالعرض همۀ ظهورات ذات قدسی را در هر سنت اصيلی شامل کرديم بالذات ذات امرقدسی می

های اصيل به اندازۀ قدرت عقل شهودی، مورد مشاهده، به معنای عرفانی کلمه حقايق اين سنتشود. می

های متعارف گری از بيرون از دنيا را ندارد و قالبگيرد. زبان انسان در اين دنيا قدرت حکايتقرار می

قابليت بيان و انتقال  ها، علم قدسی با رمزپردازیباشد به همين دليل، در همۀ سنتبرای اين کار کافی نمی

از آن جا که علم قدسی نمود و بروز خارجی »دهد: را پيدا کرده است. نصر در اين زمينه چنين توضيح می

ماند، الزم است درک و فهمی از نوع زبان مورد استفاده دارد و فقط در مرتبۀ اشراق درونی دل باقی نمی

ً در طيف کامل تعاليم اين علم پيدا کنيم. زبان رسمی مورد استفاده برا ی بيان علم قدسی، در واقع تقريبا

  5«سنتی، زبان رمزپردازی است.

های عوالم اعالء آشنا هايی هستند که انسان از طريق آنها با واقعيتدر حقيقت رمزها عالئم و نشانه

باط بين رمز و باشد و نحوۀ ارتها میهای آن واقعيتای از جنبهشود. زيرا به گفته نصر رمزها جنبهمی

باشد و همچنين وی قائل بر اين است که در عوالم وجود، غير از دليل نمیمعنا و بیمرموز به هيچ وجه بی

                                                 
1. Gnosis  

 .104نصر، حسين، نياز به علم مقدس، ص.  .2

 .271نصر، سيد حسين، معرفت ومعنويت، ص. . 3
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دهد و خداوند متعال همۀ موجودات رمز هستند. يعنی هر رمزی وجود و واقعيت باالتر از خود را نشان می

باشند، البته تر، همه موجودات رمز خدا میبير سادهيابد. به تعبدين طريق اين سلسله، در خداوند پايان می

زند و متناسب با عالمی که در آن وجود دارند. همچنين نصر برای فهم بهتر رمزپردازی مثالی را می

توان گفت رمزها در مرتبۀ صوری، مثل اعاليی را که به حوزۀ اصيل وجود تعلق دارند، می»گويد: می

بايد اين  1«گردد.اش متحد میها، موضوع و متعلق رمز با واقعيت مثالیکنند و از طريق رمزمنعکس می

شناسی نکته را هم اضافه کرد که نصر بيشترين کاربرد رمزپردازی را در بين علوم سنتی در کيهان

او  شود؛ چرا که از ديدگاهشناسی سنتی را با علم نجوم جديد يادآور میداند و عدم خلط کيهانمی

ها هدف و رسالت سنتی، اطالق اصول مابعدالطبيعه بر حوزۀ کيهانی است که در تمام سنت شناسیکيهان

  2آن توضيح و آشکار کردن ساختار سلسله مراتبی هستی و مبدأ الهی عالم طبيعت بوده است.

 

 سناريوهای مربوط به آينده معنويت دينی
 

 سناريوی مبتنی بر پسامتافيزيک 

 

در گفتگويی که در ميان ريچارد رورتی، جيانی واتيمو و  يزيک،سناريوی مبتنی بر پسامتاف

سانتياگو زاباال در مورد "آينده دين بعد از متافيزيک چه خواهد بود" صورت گرفت، برجسته شده است. 

گادامری و نظر رورتی بر پراگماتيسم آمريکايی است. هر -ديدگاه واتيمو  مبتنی بر هرمنوتيک هايدگری

حاضر را به عنوان عصر تفسير توصيف کرده و در اين خصوص اتفاق نظر دارند. از دو متفکر، جهان 

نظر اين انديشمندان فهم اين جهان ديگر متافيزيکی نيست بلکه پسامتافيزيکی است و کليد واژه تفکر 

است. ذوات ديگر مورد بحث نيست بلکه فهم ما از  " Weak Thoughtپسامتافيزيکی، تفکر ضعيف "

ايده عملی اين فهم مورد بحث است. االن تفکر الهياتی و عبادت برای خدا مطرح نيست و به جای جهان يا ف

آن عشق و خير خواهی مطرح است. قدرت جای خود را به خيرخواهی و لوگوس متافيزيکی نيز جای خود 

ر تحول عظيمی متافيزيکی داده است. دين نيز که هميشه متحمل تفسير متافيزيکی بوده، دچارا به تفکر پسا

گرايی پايان يافته است. بنابر اين، سئوال مهمی که اينجا وجود دارد اين است: دين چه و ذات 3گرديده

  4کارکردی می تواند نسبت به ما داشته باشد؟

-هایبه عبارت ديگر، دين چه کاری می تواند انجام دهد که به حيات خود ادامه دهد ولی دچار دگم

به نظر واتيمو، اينجا دو اصطالح اساسی تفکر پسامتافيزيکی يعنی موافقت و متافيزيکی هم نشود؟ 

دلبخواهی متبلور می شود. موافق بودن به اين معنا است که يک نوع استمرار  وجود دارد يعنی صرفا 

                                                 
 .308. همان، 1

 .174نصر، حسين، نياز به علم مقدس، ص.  2

3. Rorty, Richard and Vattimo, Gianni, The Future of Religion, edited by Santiago Zabala, 

Columbia University Press, 2004, 56-57. 
4. Ibid, p. 57-58. 
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دلبخواهی نيست؛ دين بايد اينجا يک موافقت را از مردم بگيرد. يعنی دين خواسته خود مردم باشد. برای 

يح بيشتر بايد گفت اين مساله، نقطه تالقی تفکر ويتگنشتاين با گادامر است. يعنی طبق نظر توض

ويتگنشتاين، شما بازی و قواعد آن را داريد و برای شکل گرفتن بازی، بايد به قواعد آن رعايت شود و 

اريخمندی همين قواعد گرنه مردم با شما به عنوان بازی فالن مثال فوتبال موافقت نخواهند کرد. گادامر هم ت

را روشن می کند. يعنی بر اساس ديدگاه هرمنوتيکی گادامر، در هر فهم قواعد خاصی حاکم است که بايد 

رعايت شود. دقيقا همين جا است که دين به عنوان انجام دهنده امور خيرخواهانه مطابق با موافقت مردم 

  1ن را پذيرفت.ظاهر می شود. البته بايد تکثر و کثرت بازی و قواعد آ

بنابراين، دين به معنای عشق البته نه به معنای متافيزيکی آن، بلکه به عنوان احساس وابستگی به 

خدا می تواند به زندگی خود ادامه بدهد. در حالی که تمامی تالش کليسا به هر عنوان مانند تبشيری و غيره 

در اين تفسير متافيزيکی معنای خود را از برای زنده نگهداشتن تفسير متافيزيکی خود بود و عشق نيز 

های کليسا از همين باب است. عالوه دست داده و به مثابه قانون تلقی شده است. بسياری از موضع گيری

بر اين، تفسيرهای متافيزيکی، باعث فربه و پيچيده شدن کليسا نيز گرديده است. ولی با پايان يافتن 

های مبتنی بر متافيزيک مرز کالسيک بين دينداری و بی دينی نيز متافيزيک و بی اعتبار گرديدن تلقی

  .2دار می شود و آينده دين نيز از اين نقطه نظر قابل ارزيابی استخدشه

طبق اين تلقی به جای قدرت که در قرون وسطی و حتی بعد از آن تا تفکراتی مارکسيستی ادامه 

ها و وظايف نيز تغيير می يابند ؛ زيرا به ی از نسبتو بسيار  3داشت، معيار انسانيت برجسته می گردد

عنوان مثال در عصر دين، بشر نسبت به اعتقادات خود وظايفی داشت و در عصر خرد، در برابر خرد 

به نظر رورتی،  .4مسئول بود ولی در عصر تفسير و رهيافت، بازتعريف وظيفه دوباره اهميت پيدا کرد

قبال شهروندان است. وظيفه انسانی حتی قبل از عصر خرد در يونان وظيفه در اين عصر، مسئوليت در 

وجود داشته است. االن هم وظيفه ما شبيه چنين وضعيتی است. اگر چه تمدن غرب در تاريخ و سابقه خود 

استعمار را هم دارد ولی غرب تمدنی است که دموکراسی و وظيفه شهروندی را به جهان ياد داد و غرب 

  .5ی اين نقش و ياد دادن وظيفه تمدنی به جهانيان استعداد الزم را داردهنوز برای ايفا

در حقيقت پارادايم  پسامتافيزيک با نقد متافيزيک و طرز تفکر متافيزيکال در باب دين، تفکر 

ها و باورهای نهادينه تئولوژی يا تفکر تئولوژيک به معنای مجموعه گزاره»تئولوژيک را هدف می گيرد. 

اريخ يک قوم است که خود را به منزله حقايق مطلق، يعنی حقايق ازلی، ابدی، فراجغرافيايی، شده در ت

تفکر تئولوژيک نتيجه به بيان ديگر،  6«.فراقومی، فرافرهنگی و در يک کلمه فراتاريخی وانمود می کنند

ضه جويانه هايی چون لسان جدلی و معارسنتز تفکر متافيزيکی يونانی و باورهای دينی است و خصلت

                                                 
1. Ibid, p. 58-60. 
2. Ibid, p. 77-79. 
3. Ibid, p. 61-62. 
4. Ibid, p. 71-72. 
5. Ibid, p. 72. 
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های دوری بودن، دوگانه انديشی، خودبنيادی، منطق زدگی، تفکر مفهومی يونانی، داشتن، آکنده از استدالل

های برتری و سيطره پروراندن نحوه نيست انگاری معرفت شناختی و روح شک و ترديد و داشتن گرايش

  1ها و عناصر اصلی آن به شمار آورد.جويانه را می توان از ويژگی

های متافيزيکی بر اين اساس، با بی اعتبار شدن متافيزيک در عصر تفسير و پراگماتيسم برداشت

و تئولوژيک دين نيز از اعتبار ساقط می گردد و دين به عنوان سيستم متافيزيکی نمی تواند در جامعه 

رسش از کارايی آن نقشی ايفا کند. به اين دليل، نقش دين در اين وضعيت نوين سئوال برانگيز می شود و پ

يک مساله جدی تلقی می گردد. در راستای پاسخگويی به اين مساله، بعد احساسی و عاطفی دين در مقابل 

رويکرد متافيزيکی و تئولوژک برجسته شده و از آن به عنوان تلقی آينده ياد می شود. عشق داشتن به خدا 

های اصلی اين رويکرد ر برای فرد، از ويژگیو احساس وابستگی درونی نسبت به او و فايده عملی اين کا

جديد به حساب می آيد و نتيجه و کارکرد اين نوع تلقی از دين نيز ارزش دادن به انسان و معيار قرار دادن 

های گيری از تلقیاو خالصه می شود. طبق اين ديدگاه، آينده دين منوط به قبولی اين رويکرد و فاصله

ن است. دين و به تبع آن معنويت دينی در اين صورت با بازتعريف غير متافيزيکال و تئولوژيک دي

متافيزيکال نقش و کارکرد خود، می تواند به حيات خود ادامه بدهد. در اين وضعيت جديد دين بيش از 

ماهيت معرفتی و مفهومی، به عنوان عنصر سازنده اصلی جنبه احساسی و عاطفی آدمی در راستای 

و انجام کارهای خيرخواهانه ظاهر خواهد شد. بدين ترتيب به اقتضای عصر  دوست داشتن همنوعان

های معرفتی آن همچون بسياری از برداشت و پسامتافيزيک بعد شکلی و مفهومی دين و همچنين جنبه

های ديگر از هستی، جهان، انسان، معرفت و اخالق، امور سوبژکتيو قلمداد خواهد تفسيرهای کالن روايت

ر اين حالت و در صورت اصرار نهادهای دين بر حفظ و ترويج دين به عنوان نظامی از شد. در غي

های معنوی )احساس و عواطف( دين پوشانده خواهد شد و از سوی متافيزيک، از سويی روی ظرفيت

های ديگر متافيزيکی، به دليل به جا نياوردن اقتضائات جهان و کالن روايت ديگر نيز دين همچون نظام

ای شدن آن، نقشش در تمدن به حد اقل امتافيزيک از متن زندگی و جامعه دور خواهد شد و با حاشيهپس

 خواهد رسيد. 

 

 سناريوی مبتنی بر حکمت خالده

 

پسا متافيزيک، بی اعتبار شدن متافيزيک در عصر تفسير را دربر می گرفت و انعکاس اين 

ژی و برجسته نمودن کارکردهای احساسی و خير پارادايم در حوزه دين نيز زير سئوال بردن تئولو

خواهانه دين را اقتضا داشت. در مقابل اين سناريو، حکمت خالده در عين انتقاد از تلقی های تئولوژيک و 

مفهومی و معين نمودن جايگاه اين طرز تفکر در مسائل بنيادين، در صدد تفسير دين و غلبه بر نسبيت 

يد در مسائل بنيادين بر اساس علم حضوری و عقل قدسی است. بنابر اين، گرايی و از بين بردن شک و ترد

حکمت خالده از جهتی با پسا متافيزيک هماهنگ است؛ به دليل اين که در رابطه با ماهيت و نارسايی 
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های متافيزيک و تئولوژی دارای نقدهای جدی است و به علت تقليل دين به کارکردها، احساسات و گرايش

 ها نيز با پسا متافيزيک مخالف است.درونی آدم

وقتی که جهت هماهنگی حکمت خالده با پارادايم پسا متافيزيک در نظر گرفته شود، نقد اين دو 

پارادايم  بر متافيزيک و تئولوژی برجسته می گردد. در بنياد اين نقد هم بی شک انتقاد از عقل و ايجاد 

رخوردار است. به عنوان مثال افکار و انديشه های دو ترديد در توانايی های آن، از اهميت خاصی ب

متفکری را که يکی در حقيقت متعلق به حکمت خالده محسوب می شود و ديگری نيز متعلق به پارادايم پسا 

فيزيک است، در نظر گرفته و آن دو درباره عقل مقايسه شود، اين امر برای ما روشن تر خواهد شد. 

لده محسوب می شود، عقل را به عقل جزيی و يا عقل تحصيلی و به عقل مولوی که متعلق به حکمت خا

کلی تقسيم کرده و به دليل محدوديت های عقل جزئی در تفکر و تأمل درباره مطلق، هميشه از آن انتقاد 

نموده است. از ديدگاه مولوی بين عقل جزئی و تفکر مبتنی بر شهود، تضاد و تقابلی وجود دارد. عقل 

ه جزئی از حقيقت دسترسی دارد و اين نوع عقل اسير ساختارهای خويش است. برای رسيدن جزئی فقط ب

به تفکر شهودی و متعلق تفکر شهودی، پاک کردن انديشه از عناصر غير شهودی  ضرورت دارد. منشأ 

تفکر شهودی متعالی است و شناخت حقيقی و تفکر شهودی زمانی رخ می دهد که عقل از سلطه تفکری که 

هايدگر نيز به عنوان نماينده برجسته  1يشه دنبال داليل است، رها گردد و به متعلق شناخت جذب شود.هم

پارادايم پسا متافيزيک منطق و عقل ارسطويی و به تبع آن تفکر حسابگر حاصل از آن را به شدت مورد 

چرا که از ديدگاه او تفکر  انتقاد قرار داده و اين نوع انديشه  و عقل را دشمنان تفکر حقيقی خوانده است.

  2حقيقی، تفکر بنيادين است که از وجود سرچشمه می گيرد.

اگرچه در ابتدای امر همانگونه که بيان هم شد با توجه به انتقاد پارادايم پسا متافيزيک از متافيزيک 

، ولی و ابزار معرفتی آن يعنی منطق ارسطويی، بين اين دو پارادايم هماهنگی جدی مالحظه می شود

های اين انتقاد، تفاوت اين دو آشکار می گردد. بر اين اساس، می توان گفت حکمت هنگام بررسی ريشه

خالده با اينکه در نقد متافيزيک و تئولوژی با پسا متافيزيک همنوا است ولی مبنای نقد حکمت خالده 

گام ارائه راه حل برای نسبيت متفاوت از پسا متافيزيک است. اين نکته از آن جهت حائز اهميت است که هن

گرايی و نيهيليسم و تبار شناسی اين بحران، ما با دو مبنا مواجه می شويم. برای اينکه اين مسئله با تفاوت 

هايش روشن گردد، اشاره به مبانی معرفت شناختی حکمت خالده و علت نقد عقل جزئی يا مفهومی توسط 

رادايم حکمت خالده در باب ادراکات و علم، در علم آن ضرورت دارد. به طور کلی وجه متمايز پا

 های عارفان متأثر بوده است.حضوری نهفته و انتقاد اين پارادايم از عقل جزئی نيز از استدالل

اش برجسته علم حضوری که در مقابل علم حصولی قرار دارد، در يک نگاه کالن با چهار ويژگی

 ن چهار ويژگی عبارتند از:گشته و از علم حصولی متمايز می گردد. اي

 در علم حضوری واقعيت درک شونده )معلوم( عين واقعت علم است. -1
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 در علم حضوری تصور، تصديق، خطا، صواب، تفکر، تعقل و استدالل معنا ندارد. -2

در علم حضوری وسيله ای برای شناخت وجود ندارد بلکه درک کننده با ذات و واقعيت  -3

 را می يابد. خود، واقعيت درک شونده )معلوم(

 علم حضوری خطا ناپذير است. -4

بحث خطاناپذيری ممکن است در ذهن اين سئوال را ايجاد بکند که بسياری از افرادی که مدعی 

اند و اگر در علم حضوری خطا راه نداشته باشد، هاند، مرتکب اشتباهاتی شدعلم حضوری يا مکاشفه بوده

؟ جواب اين سئوال واضح است و تفکيک علم حضوری از اشتباهات اين افراد چگونه قابل توجيه است

تفسير آن، اصل جواب را تشکيل می دهد. به عبارت ديگر در علم حضوری خطايی رخ نمی دهد بلکه 

هنگام تفسير آن، گوينده دچار اشتباه و خطا می شود. بنابراين، در خود علم حضوری خطايی رخ نمی دهد 

  1های ذهنی مفسر در آن نقش دارد، خطا رخ می دهد.ببلکه در تفسير آن که ذهنيت و قال

عالوه بر علم حضوری، نقد عارفان در اديان مختلف با ادبيات خاص خودشان بر عقل جزئی و 

مفهومی و نحوه انتقاد آنان، يکی از وجوه تمايز حکمت خالده از پسا متافيزيک می باشد. به عنوان مثال در 

اش در ادراک و فهم حقايق بنيادين ته تا مولوی از عقل به دليل ناتوانیعرفان اسالمی از ابن عربی گرف

اند. در باب جايگاه و نقش عقل در انتقاد نموده و علم و بصيرت حقيقی را به جای عقل، به قلب نسبت داده

معرفت شناسی عرفانی سخن زياد است ولی می توان ديدگاه و انتقادهای عارفان را در مورد عقل چنين 

طور »صه نمود: "عقل در صورتی که ابزار شناسايی حقيقت در حيطه خاص خويش و بدون انکار خال

عمل کند و مشروط به آن که مقهور غرايز و قوای مادون خويش نگردد و دستاوردهای « ورای طور عقل

. )اما در قلب و روح و شرع را تخطئه نکند و نيز دو قيد تحقيقی بودن و تنور به نور شرع، ممدوح است ..

غير اين صورت( در حيطه عرفان نظری به دليل در قيد جزئيات و امور مقيد و محدود بودن، در قيد 

ظواهر بودن، مقيد و متعين به اسباب بودن، مقلد بودن و در ابهام و حيرت ماندن و همچنين در عرصه 

و حيوانی بودن، مقيد به  عرفان عملی به دليل در معرض تبعيت از غرايز و مقهور وهم يا قوای طبيعی

امور زودگذر و فانی و جزئی و نيز مصالح اين جهانی شدن، حسابگر و سود انگار شدن و ابزارانگارانه و 

برخورد شئ وار و بدون عواطف با ما سوای خويش داشتن" مورد نقد قرا گرفته و مذموم انگاشته شده 

  2است.

از پارادايم پسامتافيزيک می گردد، تأکيد بر  وجه ديگر حکمت خالده که باعث متمايز گشتن آن

شناختی فلسفۀ جاويدان مربوط شده و آن به عقل شهودی به جنبۀ معرفتعقل قدسی يا عقل شهودی است. 

در صورت فقدان عقل شهودی، از معرفت  3گيرد.عنوان ابزار واقعی شناخت حقيقت مورد استفاده قرار می

درک »و  4«شأن استدالل اين است که علت اعدادی کشف واقع شوددر معرفت، »حرف زدن معنا ندارد. 

                                                 
 . 47، ص. 1393حسين زاده، محمد، معرفت شناسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی، قم، . 1
ايگاه عقل در عرفان اسالمی، در سرچشمه حکمت: جستارهايی در باب عقل، نبا، تهران، رحيميان، سعيد، ج. 2
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واقعيت مطلق تنها به وسيلۀ عقّل عقل ميسر است و اين درک به همان قدر و يا به همان نحو خواهد بود که 

  1«عقل عقل با مدرک حقيقی خود منطبق شود.

ث اساسی است که در بنابراين علم حضوری، انتقاد از عقل جزئی و تأکيد بر عقل قدسی سه بح

های عقل قدسی در تبيين معرفت شناسی حکمت خالده از اهميت خاصی برخوردارند. اگر ماهيت و ويژگی

های مربوط به علم حضوری و انتقاد از عقل قابل درک هست ولی با توجه به نظر گرفته شود، بحث

شدن زوايای مطلب ضروری  پيچيدگی موضوع، تفکيک اين مفاهيم و مباحث از همديگر، برای روشن تر

های آن با پارادايم پسامتافيزيک در باب دين نيز آشکار های حکمت خالده، تفاوتبود. با روشن شدن مؤلفه

های الزم برای پيش بينی آينده معنويت دينی و سناريو نويسی در مورد آن ايجاد گرديده است. شده و زمينه

 ا به شکل ذيل خالصه نمود:ها ردر يک مقايسه کلی می توان اين تفاوت

انتقاد پارادايم پسامتافيزيک از متافيزيک و به تبع آن از تئولوژی و تفکر مفهومی به دليل   -1

ناتوانی و بی کفايتی عقل ارسطويی در حل مسائل بنيادين است ولی انتقاد حکمت خالده از متافيزيک و 

بازگشايی عرصه برای عقل شهودی و قدسی تفکر تئولوژيک عالوه بر بی کفايتی عقل ارسطويی، به علت 

 صورت گرفته است.

پسا متافيزيک با بی اعتبار خواندن متافيزيک، دين را به احساسات درونی آدميان تقليل داده  -2

و در اين زمينه عشق به خدا و انجام کارهای خيرخواهانه را به عنوان انعکاس اين عشق در زندگی 

فيزيک با اين رويکردش که احساسات درونی آدميان در آن برجسته اجتماعی مطرح ساخته است. پسا متا

است، نوعی به ناتوراليسم و طبيعت گرايی تمايل پيدا کرده ولی از چگونگی پيدايش عشق به خدا در درون 

خواهانه را در نبود مبنای اخالقی آدميان ناتوراليست سخن به ميان نياورده و چگونگی انجام کارهای خير

ی اين نوع کنش، بيان نکرده است. در مقابل، حکمت خالده با تأکيد بر عقل قدسی، عالوه بر الزم برا

برجنبه معرفت زايی آن، جنبه دگرگون کننده وجودی آن را در تغيير درون و باطن انسان مد نظر داشته و 

قی نموده است. های انسان کامل ارزشمند تلهای متأثر از عقل قدسی را به عنوان کنشاحساسات و گرايش

به عبارت ديگر پسا متافيزيک احساسات درونی آدميان ناتوراليست، کثرت بين و به اين معنا سفلی را 

هدايتگر دانسته و عشق به خدا و انجام کارهای خير خواهانه را با آن مرتبط ساخته است ولی حکمت خالده 

کرده و فقط در صورت وحدت بين و علوی  از گذرگاه ناتوراليسم به عشق الهی را ممتنع و محال ارزيابی

خواهانه امکان پذير شدن انسان، عشق واقعی به خدا و انعکاس اجتماعی آن را در قالب انجام کارهای خير

 و معنادار دانسته است.

پارادايم پسا متافيزيک برای بقای دين تنزيل آن در سطح انسان سفلی را ضروری می داند.  -3

در حقيقت در صورت تحقق اين ايده و  نسان شده و اومانيسم خود را نشان می دهد.در اين نگرش دين تابع ا

تلقی از دين، از دين به جز مصنوعات بشری چيزی باقی نمی ماند و بشر خالق دين خويش می گردد. در 

برابر اين رويکرد، حکمت خالده انسان را نيازمند به دين دانسته و ضمن حفظ جايگاه قدسی و هدايتگری 

های دورنی و باطنی انسان از طريق به فعليت رساندن عقل دين، با شکوفا نمودن  قوا، ظرفيت و پتانسيل
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قدسی نهفته در درون وی، به جای تنزيل دين در سطح بشر، بشر را به سوی مقام واقعی خويش و جايگاه 

 ی نمايد.قدسی دين ارتقا می دهد و بدين وسيله او را با کتاب تکوين و تدوين هماهنگ م

پارادايم پسا متافيزيک با اينکه از ماهيت سوبژکتيويستی و نيهيليستی تفکر متافيزيک آگاه  -4

است ولی برای اين معضل اساسی راه حل بنيادين ارائه نداده و فقط با نقد اين جنبه متافيزيک و طرح 

الً عبور از نيهيليسم و فائق رويکردهای کارکردگرايانه و پراگماتيستی به عنوان تنها راه فرا روی بشر، عم

آمدن بر اين بحران ويرانگر را ناممکن دانسته و آن را به رسميت شناخته است. در حالی که حکمت خالده 

از سويی با مورد تأکيد قرار دادن عقل قدسی در مباحث معرفت شناختی دسترسی به يقين را در رابطه با 

ورت مشکل معنا را برای فرد قابل حل می نمايد واز سوی مسائل بنيادين امکان پذير ساخته و به اين ص

ديگر نيز با پر کردن خألهای وجودی انسان به وسيله به فعليت رساندن قوای درونی و به ويژه عقل 

 قدسی، به معنای واقعی کلمه کارايی خود را نشان می دهد.

بطه با خود حکمت خالده با اين چهار تفاوت اصلی وجوه متمايز حکمت خالده روشن شد ولی در را

قابل توجهی وجود دارد که نبايد از ان غفلت نمود. بر اساس ديدگاه سنت گرايان، رويکرد مبتنی بر  نکته

حکمت خالده در همه سنت های اصيل وجود دارد و در اديان سماوی با ادبياتی مختلف از عقل قدسی و 

گاهی سنت در بعضی از اديان کارايی خود را حقايق اصلی ديگر سخن رفته است، ولی به داليل مختلف 

گرايان، دين مبين اسالم به از دست می دهد و نقش زنده و ديناميک خود را نمی تواند ايفا کند. به نظر سنت

عنوان يک سنت زنده و کار آمد در دوره کنونی اهميت پيدا کرده و برجسته می گردد. با وجود اعتقاد بر 

يرش منسوخ شدن آنان، بسياری از سنت گرايان از قبيل رنه گنون، فريتيوف همه اديان الهی و عدم پذ

شوان و مارتين لنگز به خاطر زنده بودن سنت در اسالم مسلمان شده و در مقابل طوفان مدرنيسم و 

 اند.فرهنگ الحادی به انديشه و سبک زندگی اسالمی و به ويژه عرفان اسالمی پناه برده

الم به طور عام و عرفان اسالمی نيز به طور خاص به عنوان کانون گفتمان بنابراين، در اينجا اس

گرايان، حکمت خالده ظاهر می شود. بی ترديد تمايل به عرفانی اسالمی در ميان انديشمندان مهم چون سنت

های معاصر بر می گردد. نصر نيز با تأييد تداوم گرايش به به ظرفيت و کارکردهای آن در حل بحران

های معاصر در غرب،  ضمن ياد آوری نکاتی، به کارکردهای آن اشاره ن اسالمی در مقابل بحرانعرفا

هايی که عرفان اسالمی را مورد توجه قرار می دهند، از فهم می نمايد. به نظر وی، بسياری از غربی

ن حال همين ذهنی عرفان، انتظار متحقق شدن به حقايق آن را دارند و اين يک اشتباه محض است. با اي

درک و فهم عرفان در سطح ذهن نيز کارکرد از بين بردن شکاکيت را داشته و علم اليقين به وجود می 

آورد و زمينه را برای اشراق بالفعل فراهم می کند. عالوه بر اين جنبه مهم و کارکردگرايانه عرفان 

ها به دنبال اين هدف ان درمانیها و رواسالمی، يکپارچه ساختن شخصيت آدمی که بسياری از روان کاوی

هستند، نيز به عنوان نکته قوت آن در مقابل نهيليسم وجودی به حساب می آيد. از آنجا که راه زنده شدن 

سنت و حقايق ازلی و ابدی در اديان ديگر بر قراری ارتباط با سنت زنده هست، عرفان اسالمی می تواند 

ه نمايد و بدين طريق سد محکمی در برابر پوچ گرايی و الحاد ايجاد های الهی اديان ديگر را نيز زندپتانسيل
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های معاصر آن جايگاه شايسته مع الوصف عرفان اسالمی هنوز در دنيای امروزی در مقابل بحران 1کند.

خود را پيدا نکرده است. بی شک درباره اين مسأله موانعی وجود داشته است. بنابراين، به فعليت رساندن 

های عرفان اسالمی  و از اين طريق حفظ جايگاه دين و به ويژه معنويت دينی در آينده پتانسيلظرفيت و 

 بشر و تمدن، بررسی و شناسايی اين موانع و ارائه اره کارهايی را ضروری می سازد.

 

 گيرینتيجه
 

ولی با نقد عقل مدرن و جزميت نهفته در آن، دين از سويی مجال مطرح کردن خود را پيدا کرده 

از سوی ديگر نسبی شدن معرفت دسترسی به يقين را سخت کرده و به اين صورت دين و سبک زندگی 

های ديگر گرديده است. به عبارت ديگر، نسبی های زبانی در کنار بازیمعنوی تبديل به يکی از بازی

يگر ترويج شدن معرفت جنبه معنا بخشی دين به زندگی آدمی را نيز به چالش کشيده است. از طرف د

های پسا مدرنيستی در محافل آکادميک و نشر فرهنگ نسبيت گرايی در فرايند جهانی شدن توسط انديشه

ابزارهای دست جمعی و تأخر تاريخی جهان سوم، پارادايم پست مدرنيسم را به صورت پارادايم آينده در 

در آينده به شناختن پست  آورده است. به اين صورت هرگونه پيش بينی در مورد دين و معنويت دينی

های کالن معرفتی کنونی و آينده و به فائق آمدن بر بحران نسبيت مدرنيسم به عنوان نشان دهنده روند

گرايی و نيهيليسم مستتر در آن، ارتباط پيدا کرده است. بر اين اساس، سئوال مهم سرنوشت دين به طور 

مدرن چگونه خواهد بود، مطرح گرديده و نسبت  عام و معنويت دينی به طور خاص در عصر و دوره پسا

به اين سئوال دو پاسخ به مثابه دو سناريو ارائه شده است. پاسخ و سناريو اول که مبتنی بر نظريه پسا 

متافيزيک است توسط انديشمندانی چون رورتی، واتيمو و زاباال ارائه شده و سناريوم دوم نيز با استفاده از 

طبق  سنت گرايان و به ويژه با محور قرار دادن حکمت خالده تدوين گرديده است. هایاز مجموعه ديدگاه

های تئولوژيک مبتنی های متافيزيک و تلقیسناروی مبتنی بر پسا متافيزيک به دليل بی اعتبار شدن ضعف

است؛  های متافيزيک و تئولوژيک در باب دين بی معنا و ناکارآمدبر اين نوع طرز تفکر، اصرار بر تبيين

زيرا متافيزيک عامل سوبژکتيسم و سوبژکتيسم نيز پديد آورنده نيهيليسم محسوب می شود. بنابر اين عبور 

از متافيزيک و تئولوژی ضروری انگاشته شده و به جای آن نيز در قالب نظريه پسا متافيزيک و با 

ارآمدی و کارهای محوريت يک سری مفاهيم خاص همچون هرمنوتيک، احساس درونی، عشق به خدا، ک

 خيرخواهانه، رويکرد جديدی نسبت به دين ارائه گرديده است.

های سنت گرايان سناريو مبتنی بر حکمت در مقابل اين سناريو با استفاده از الهام گيری از ديدگاه

ن خالده ارائه شده است. طبق اين سناريو تنها راه حفظ و کار آمدی معنويت دينی در آينده در برابر بحرا

نسبيت گرايی و نهيليسم ، به طور عام احيا و ترويج حکمت خالده و به طور خاص برجسته نمودن و مورد 

تأکيد قرار دادن رويکردهای مبتنی بر عقل قدسی است. اگرچه حکمت خالده نيز مثل پسا متافيزيک ناقد 

                                                 
 نامه خودنوشت دکتر سيدحسين نصر( ترجمه امير مازيار و اميرنصر، سيد حسين، در غربت غربی )زندگی. 1

 .145و  118، ص. 1383نصری، رسا، تهران، 
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ن، تفکر ارسطويی و متافيزيک و تفکر مفهومی در باب دين است و به اين معنا در حل مسائل بنيادي

هايی چون عقل قدسی و علم متافيزيک را ناتوان و ناکار آمد می داند، ولی با برجسته نمودن مؤلفه

های بين های متمايز، تفاوتحضوری از آن متمايز می گردد. بنابراين، با در نظر گرفتن اين وجوه و مؤلفه

ساس پسا متافيزيک با عبور از متافيزيک، آينده پسا متافيزيک و حکمت خالده نيز روشن می شود. بر اين ا

دين و معنويت دينی را با مبناقرار دادن احساسات دورنی، ناتوراليسم و هرمنوتيک پيش بينی کرده و به 

اين ترتيب در مقابل بحران نيهيليسم راه حلی ارائه نداده، دين را به سطح انسان سفلی تقليل داده و با طرح 

گرفتن مرجعيت معرفتی عمالً در مورد فهم و تفسير دين برای آنارشيسم معرفتی هرمنوتيک و ناديده 

شرايط ر ا مهيا ساخته است. در نقطه مقابل، حکمت خالده با تأکيد بر عقل قدسی که هم از بعد معرفت 

ه زايی و هم از بعد تحول آفرينی درونی برخوردار است، در مقابل نيهيليسم معرفتی و وجودی راه حل ارائ

داده، جايگاه قدسی دين را در مرتبه اصلی آن حفظ کرده و ارتقای انسان به اين مرتبه و برقراری نسبت با 

امر قدسی را از طريق علم حضوری و عقل قدسی امکان پذير ساخته است. بنابراين، با مبنا قرار دادن 

يرانگر نيهيليسم و نسبيت حکمت خالده معنا بخشی دين به زندگی آدمی متحقق می شود و با حل معضل و

 گرايی، دين کارکرد خود را نشان می دهد.

های حکمت خالده بر اساس مکانيسم خاصی صورت می گيرد. به البته به فعليت  رسيدن ظرفيت

عبارت ديگر، حکمت خالده خود را در درون يک سنت زنده و ديناميک در قالب يک دين الهی و سماوی 

های خود را آشکار می نمايد. در رابطه با اين موضوع اقرار و اعتراف يلنشان داده و ظرفيت و پتانس

زنده بودن سنت در اسالم و به ويژه کارآيی عرفان اسالمی در اين زمينه توسط سنت گرايان، اهميت فوق 

های حکمت خالده بر اساس عرفان اسالمی را ای دارد و اين مساله، ضرورت تبيين و تبايغ آموزهاالعاده

 شن می گرداند.رو

های هر چند به لحاظ تئوريک پيش بينی آينده معنويت دينی در تمدن بشری در چارچوب اين بحث

های فرا روی حکمت ای و تحليلی قابل ارائه و ارزيابی است ولی در صورت عدم توجه به چالشانديشه

به خاطر اين، توجه به های مذکور به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد. خالده و راهکارها، تالش و کوشش

های تئولوژيک در محافل هايی نظير هژمونی نئوليبراليسم و دين شناسی مورد نظر آن، غلبه تبيينچالش

های هويتی و مذهبی نشأت گرفته از حوزوی و آکادميک و اصرار بر تداوم آن و همچنين نزاع و درگيری

ها ارائه يک دار بوده و درمقابل اين چالشهای تئولوژيک از يک تأثيرگذاری فوق العاده برخورتلقی

گفتمان منسجم، کار آمد و به روز با مبنا قرار دادن حکمت خالده و عرفان اسالمی و نشر و گسترش آن در 

 جهان ضرورت دارد.
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Dr. Məhəmməd Hadi Mədəni 
 

Dini mənəviyyatın gələcəyinin postmodernizm və ənənəviçilik 

mövqeyindən müqayisəli təhlili 
(xülasə) 

 
Həyatın mənası, din tərəfindən insanın əsas bəşəri suallarını cavablayaraq, 

insan varlığının daxilən rahatlamasını ifadə etmək üçün istifadə edilir. Bu tərifə 

əsasən, insan, cəmiyyət və ənənələrin formalaşmasında dini mənəviyyat çox böyük 

rol oynayır. Digər tərəfdən, dini mənəviyyatın yaradıcı imkan və mümkünlüyünün 

meydana çıxması dövrün nüfuzlu deyimləri ilə sıx bağlıdır.  Fəlsəfə və dini tədqi-

qatların nüfuzlu ifadəsi kimi postmodernizm və ənənəçilik bəzi təməl görüşlərə və 

münasibətlərə malikdir. Bu cəhətdən, dini mənəviyyat postmodernizm və ənənəçilik 

baxımından gələcəyin vacib məsələsi kimi qəbul edilir. Göründüyü kimi, postmo-

dernizm dünyagörüşünün mərkəzində yer alan relyativizm və postmetafizik düşüncə 

və ənənənəviçiliyin mərkəzində yer alan hikmət və onun müqəddəs ağıl və bilik kimi 

komponentləri bu fundamental iki suala istiqamtlənmiş ifadənin cavabını tapmaq-

dadır. Bu məqalə, postmodernizm və ənənəviçiliyin dini mənəviyyatın gələcəyilə 

bağlı fikirlərini müəyyənləşdirməyə istiqamətlənməklə müqayisəli şəkildə tədqiqat 

aparır. 
 

Açar sözlər: dini mənəviyyat, postmodernism, ənənəviçilik, əbədi hikmət, 

müqəddəs elm 

 

 

Dr. Mohammed Hadi Madani 

 

A comparative analysis of future of religious spirituality from the 

viewpoint of post-modernism and traditionalism 

(резюме) 

 
The meaning of life is used to bestowing mean to the life by responding to 

the fundamental questions of human beings and creating inner relaxing in human 

beings by religion. By this definition, the role of Religious Spirituality has very im-

portant in construction human being, society and tradition. From another side the 

emergence of constructive possibilities and opportunities of Religious Spirituality 

has very narrow relationship with the authoritative discourse of the era. Post-Mo-

dernism and Traditionalism as the influential discourse of the philosophy and reli-

gious studies have some basic viewpoints and attitudes. So, the future of Religious 

Spirituality from the viewpoint of Post-Modernism and Traditionalism is regarded 
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as an important question. It seems that the existence of relativism and metaphysical 

thought in the main discourse of Post-Modernism and existence of Sophia Perennis 

and its components like intellect and holy knowledge in the main discourse of Tra-

ditionalism clarify the response of these two discourses towards this essential ques-

tion. The current article looks at the recognition of viewpoints of Post-Modernism 

and Traditionalism concerning the future of the Religious Spirituality as its main 

target and performs this research comparatively. 
 

Keywords: Religious Spirituality, Post-Modernism, Traditionalism, 

Relativism, Sophia Perennis, Holy Knowledge. 
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Сравнительный анализ будущего религиозной духовности с 

точки зрения постмодернизма и традиционализма 

 (pезюме) 

 

Смысл жизни используется для того, чтобы придать смысл жизни, 

отвечая на фундаментальные вопросы человеческого бытия и создания 

внутреннего раскрепощения в людях посредством религии. По этому опреде-

лению, роль религиозной духовности очень важна для построения человечес-

кого бытия, общества и традиции. С другой стороны, появление конструк-

тивных возможностей и средств религиозной духовности имеет очень тес-

ную связь с авторитарным дискурсом эпохи. Постмодернизм и традициона-

лизм как влиятельный дискурс философии и религиозных исследований 

имеют некоторые фундаментальные точки зрения и позиции. Таким обра-

зом, будущее религиозной духовности рассматривается как важный вопрос 

с точки зрения постмодернизма и традиционализма. Кажется, что сущест-

вование релятивизма и метафизической мысли в главном дискурсе постмо-

дернизма и существования Софии Перенис и её компонентов, таких как ин-

теллект и святое знание в главном дискурсе традиционализма, проясняют 

реакцию этих двух дискурсов в отношении этого важного вопроса. В нас-

тоящей статье, с помощью сравнительного анализа, рассматриваются 

точки зрения постмодернизма и традиционализма на будущее религиозной 

духовности как основной цели. 
 

Ключевые слова: религиозная духовность, постмодернизм, тради-

ционализм, релятивизм, София Перенис, священные знания. 




