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Masoud Motahari Nasab
Alireza Agha Hosseini
Mojtaba Sepahi

Abstract
How theology has influenced civilizations, the issue of theological basics in two monist and
pluralist aspects, as well as how it has influenced the orientations of Islamic and Western
civilizations are profound investigable issues. The civilization reading of Christian theology
and particularly Protestant theology versus Islamic theology, and specifically Islamic
traditionalism as well as influences of these two types of theology and their effects on the two
Islamic and Western civilizations in the postmodern era is the main problem of the present
study which is conducted with descriptive and comparative method.
Exclusivism, religious relativism, Religious Pluralism, inclusivism, is the branches of
Christian theology that has been civilizational reading. On the other hand, it is traditionalism,
relativism, and monotheism, Islamic theology that has been civilizational reading.
As the results indicted, in spite of the fact that there are monist and pluralist aspects in both
theologies, pluralism is dominant in Christian theology and monism is prevalent in Islamic
theology. Since Renaissance, Christian theology has faced pluralism and by Christianity’s
ideologiation, religious pluralism has played the role of legitimation in the advent of
postmodernism.
On the other hand, Islamic theology has been based on monist attitudes from the beginning. In
fact, despite the advent of traditionalism and intellectualism, it has kept its monist nature.
Eventually, based on the issues discussed in this paper, Islamic civilization and Western
civilization, at the level of ontological foundations, have very few points of interaction and
dialogue, but at the level of methodology and epistemology, Islamic civilization is the relative
ability of dialogue and interaction with other civilizations.
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الهیات تطبیقی(علمی پژوهشی)
سال هشتم ،شماره هفدهم ،بهار و تابستان 1396
ص 174 - 157

خوانش تمدنی بر الهيات مسيحی و الهيات اسالمی
با تأکيد بر وحدتگرایی و کثرتگرایی


مسعود مطهرینسب -عليرضا آقاحسينی -مجتبی سپاهی
چکيده

چگونگی تأثیرگذاری الهیات بر تمدن ها و مبانی الهیاتی در دو وجه وحدتگرا و کثرتگرا و همچنین نحوو تأثیرگوذاری بور
جهتگیری تمدن اسالمی و تمدن غربی امری است که قابلیت پژوهشی عمیو دارد وووان

تمودنی بور الهیوات مسویحی و

بهطور واص ،الهیات پروتستانی و الهیات اسالمی و سنتگرایی اسالمی و همچنین تأثیرگذاری این دو الهیوات و مناسوبات ن
دو بر تمدن اسالمی و غربی در عصر پسامدرن ،مسئله اصلی این پژوه

هستند که با روش تحلیل مقایسهای انجام شودهانود

نتایج بهدست مده نشان میدهند در هر دو الهیات ،جنبههایی از وحدتگرایی و کثرتگرایی وجود دارد؛ اموا کثورتگرایوی در
الهیات مسیحی و وحدتگرایی در الهیات اسالمی غلبه دارد الهیات مسیحی از دور رنسانس به این سو دچار تکثرگرایی شده
و با ایدئولوژیکشدن مسیحیت ،کثرتگرایی دینی ،نق

مشروعیتبخشی در ظهوور پسوت مدرنیسوم داشوته اسوت از سووی

دیگر ،الهیات اسالمی از ابتدا مبتنی بر نگرش توحیدی بوده و باوجود ظهوور سونتگرایوی و جریوان هوای روشونفکری ،جنبوۀ
وحدتبخ

وود را تا به حال حفظ کرده است

واژههای کليدی
تمدن غربی ،تمدن اسالمی ،الهیات ،وحدتگرایی ،کثرتگرایی

 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
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مقدمه:

وجودشناوتی از تنو چیری در عالم واقع وبر موی دهود؛

الهیات به معنای (تئولوژی) از معرفتورزی دربوار «امور

برای مثال ،وقتی از تنو ادیان ،به معنای وبوردادن از ایون

الهی» در صورت های بسویار متنوو ن (امور متعوالی ،امور

واقعیت سخن گفته می شود کوه ادیوان متعوددی در عوالم

قدسی) پدید می ید فرق «تئولوژی» با «تئیسوم» از مودن

وجود دارند ،درحوز کثرت گرایوی وجودشوناوتی سوخن

«لوژی» به جای مدن «ایسم» بر سر «تئوس» است تئیسوم

گفته میشود؛ اما در کثرتگرایی معرفوتشوناوتی تنهوا از

یعنی عقیده به ودا؛ اما تئولوژی یعنی معرفت ورزی دربار

وجووود انوووا سووخن سووخن گفتووه نموویشووود؛ بلکووه از

وداوند از سوی دیگر ،تمدن از دیدگاه رنولد تووین بوی

ارج نبودن معرفتی انواعی از عقاید بر یکدیگر نیر سوخن

اسوت او

گفته میشود؛ برای نمونه ،وقتی از یکسوانبوودن ادیوان در

به معنای حرکت و نه سوکون ،سوفر نوه توقو

حرکت همۀ تمدن هوای بشوری را نووعی تکواپوی بورر

حقانیووت سووخن گفتووه موویشووود ،درحوووز کثوورتگرایووی

انسان ها بر پایۀ مناسبات انسانی ،برای دسوتیابی بوه نووعی

معرفت شناوتی سخنی گفته شده است توجه به این نکتوه

حیات روحوی بواتتر از سوط بشوریت صورف موی دانود

در تمایر این دو نو کثرت گرایی بسیار مهوم اسوت بایود

(نجفی)219 :1391 ،؛ اما هنگامی کوه الهیوات در موعوو

دقت داشت حتی اگر بحثی معرفتوی مطور شوود ،اموا از

تمدنشناسی استفاده میشود ،الهیات تمدنی مد نظور قورار

وجود فهمهای مختلو

وواهد گرفت الهیات تمدنی الهیواتی بوه تمودن معطووف

حوووز معرفتووی اسووت ،کثوورتگرایووی مووا کثوورتگرایووی

است که با رویکرد و روش الهیاتی (عقالنوی  -وحیوانی)،

معرفووتشووناوتی نیسووت؛ بلکووه از نووو کثوورتگرایووی

تمدن ها و قوانین حواکم بور نهوا (سونن ظهوور و سوقو

وجودشناوتی است؛ زیرا تنها از وجود فهم های متنو وبر

تمدنی) را تفسیر و تبیین می کند و از سوی دیگر ،در حول

داده است ،بدون هیچ گونه ارزش داوری درباره نها بدین

معضووالت تموودنی بووا ارائووه راهکارهووای ارزش محووور

ترتیب ،کثرت گرایی در هر نظریۀ مدعیِ وجوود چیرهوایی

با نظریوه هوای

متعدد یا وجود انوا متعدد از چیرهوا کواربرد دارد؛ بودین

سکوتری است که با زیسوت دینوی در سیسوتم اجتمواعی

معنا ،کثرت گرایی در مقابل وحدت انگاری (مونیسم) است

مخالفت می کنود؛ هموین طوور ایون الهیوات در تضواد بوا

(ظهیری)161-160 :1384 ،

مشارکت می ورزد الهیات تمدنی در چال

نظریههای مخال

بوا تودبیر دینوی دنیاسوت؛ همچنوین بوا

رویکردهایی اجتماعی تعارض دارد که دین را تنها به یک

سوخن بوه میوان یود ،اگرچوه در

وحدتگرایی (:)Unitarianism
وحدت گرایی یا یونیتاریانیسم در بُعد جامعوه شوناوتی

منطقه و یا یک ساحت از ساحات اجتماعی فرو می کاهنود

ن به معنای بودن یک مرکریت ثقل واحد در عرصوه هوای

و تالش می کنند با نگرشوی الهیواتی بوه مقووتت تمودنی،

فرهنگ ،سیاست ،اقتصاد و علم اسوت وحودت گرایوی در

زیست و هویت دینی را در زیست اجتماعی ممکن سازند

جامعووهشناسووی سیاسووی ایوودئولوژی انسووجامبخوو

در

(بابایی )126 :1393 ،در اینجا تزم است توا قبول از ورود

دولت های ناسیونالیستی بوده است که البته ممکن است به

به بحث اصلی به مختصات اصلی تمدن غرب و مختصات

حکومت های توتالیتر منجر شود وحدت گرایی دمی تنهوا

اصولی تموودن اسووالم و همچنووین مفهوووم کثوورتگرایووی و

در بعد کمال گرایی او نیست؛ بلکه از هر بعدی که به پهنوه

وحدتگرایی بهصورت مختصر اشاره شود:

برون متوجه میشود ،میوواهد وحدتهایی را کش

کند

کثرتگرایی (:)pluralism

و با نها وحدت نسبی را با راهکارهای مناسب به وحدت

دو نووو کثوورتگرایووی وجووود دارد :کثوورتگرایووی

عالی تور برسواند (جعفوری )111-117 : 1389 ،از سووی

وجودشووناوتی و کثوورتگرایووی معرفتووی کثوورتگرایووی

دیگر ،وحدت گرایی یا مونیسم ،دیدگاه فلسوفی اسوت کوه

ووان
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می گوید همه چیر موجود در جهان هستی سرانجام از یک

ویلیوام چیتیووک مویگویوود :وودای غوورب ،کثورت اسووت؛

جوهره سرشته شده اند و همه پدیده ها تنها نمودایی از یک

درحالیکه ودای اسالم و همه ادیان ،حضرت احود اسوت

جوهر واحد هستند ()Searle, 2004:33

(چیتیک )1388: 39 ،اندیشۀ توحیدی ،ودامحوری را بور

تعامل بین تفکر وحدت گرایی و کثورت گرایوی مودرن
فعلی با تفکر وحدت گرا و کثرت گرا در اسالم موی توانود
گشایشی بورای تعامول میوان ن دو در سواحت مطالعوات
تمدنی باشد

تفکر ،حاکم می کند و وطاهای انسانی در مسیر تولید فکر
واندیشه به کمترین میرسد (عطاس)63 :1374 ،
 .2علم طلبی ،تفکر و تعقل :قور ن ،کتوابی وردگورا و
جهل سوتیر ،علوم را هماننود اهول ایموان مراتوب واتئوی

مختصات تمدن مدرن غرب:

می بخشد و ایمان و علم را مایۀ سورافرازی و بلنودمرتبگی

مدرنیته جریان حاکم بر تمدن مدرن غورب اسوت کوه

انسان می داند و میفرماید« :یَرْفَعِ اللَّوهُ الَّوذیینَ مَنُووا میونْکُم

مختصاتی دارد ،ازجمله :نو وری ،ابدا  ،ابتکوار ،ولّاقیوت،

وَالَّذیینَ أُوتُوا الْعیلْومَ دَرَجَوات»(مجادلوه )11 :همچنوین در

پیشرفت ،ترقّی و رشودوود گاهی تواریخی بشور (بواومن،

قر ن این سؤال انکاری مطر می شود که یوا کسوانی کوه

 33 :1378و  )67شارل بوودلر معتقود اسوت مودرنبوودن

موویداننوود و کسووانی کووه نموویداننوود برابرنوود درحقیقووت

یعنى درك این واقعیت که چیرهوایى از زنودگى کهنوه در

وردمندان هستند که پنود موی گیرنود (زمور )9 :گووفتمان

زندگى نو باقى مانده اند که ما باید با نها بجنگیم مدرنیتوه

تمدن اسالمی در قور ن ،در یات متعودد ن ،نمووداری از

به معنای موقعیت رامى نیست که در ن همۀ سونّت هوا و

اندیشه ورزی است؛ برای نمونه ،یۀ شریفه «أَفال یووَنظرون

باورهاى عتیو از میوان رفتوه باشوند و دم هوا بووه گونوۀ

الی اتبول کوَی َ وُلقَت«؛ یا نمی اندیشدند که چگونه شتر

پیروزموندان زندگى کنند؛ برعکس ،مدرنیته یعنى در حوال

را ول کردیم (غاشیه )17 :و یاتی که دتلت می کنود بور

جنگبودن با سنّتها و باورهاى کهنهاى که همراه شدهانود

«أَفَلَا توُبصیرونَ» (ذاریات ،)21 :و «أَفَلَاتَعقیلُون» (بقوره 76 :و

با نوچه شیو تاز زیستن نامیده مویشوود ،ن هوم نوه در

242؛ ل عمران )65 :و یواتی کوه انسوان را بوه تفکور در

شکلهوای قودیمى ،بوولکه در شوکلهوایی امووروزى کوه

فرین

و تفکر در وودشان دعووت کورده اسوت« :أَوَلَمم

باز شناوتن نها گاه کار بسویار دشووارى اسوت (احمودى،

یَتَفَکَّرُوا فِی أَنْفُسِهِم مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضَ وَمَا

 )9 :1380به طورکلی ،عناصر اصلی مدرنیته و تمدن غربی

بَينَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ کَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ

این چنین هسوتند -1 :عقولگرایوی؛  -2تجربوهگرایوی؛ -3

رَبِّهِم لَکَافِرُونَ» (روم  )8 /هر تمودنی واسوتگاه عقالنوی

اومانیرم؛  -4فردگرایی؛  -5مادی گرایوی؛  -6لیبرالیورم؛ -7
سووووکوتریرم؛  -8دموکراسووووی؛  -9رفرمیسووووم؛ -10
کثرتگرایی اتهیاتی؛  -11منفعتگرایی؛  -12فون وری و
فنباوری (احمدی)11 :1373 ،

دارد و ن به معنای مجموعهای از گرای ها و بیون هوا و
باورهای جمعی و فعالیت و رفتار جمعی اسوت کوه موؤثر
واقوع می شود و این مبانی عقالنوی در تمودن اسوالمی بوا
معارف وحیانی انطباق پذیر هستند (جمعی از نویسوندگان،

مختصات تمدن اسالمی:

)40 :1386

 .1نگرش توحيدی :نگرش تووحیدی ارائه شود قر ن

 .3روحيه تساهل و برابری :از دیگر مؤلفه های تمودن

در زمانه ای که بیشترین نگرش هوا تصوویر وداانگارانوه از

اسالمی مدارا با تمامی اقوام و برابوری نوژادی میوان هموۀ

چشم گیری از دیگر تمودن هوای

مردم در حاکمیت اسالم بوده است؛ به طووری کوه قور ن با

تمودن اسوالمی،

برابردانستن همۀ ابنای بشر ،تنها وجوه تموایر ایشوان را در

پدیدهای عالم بوده ،نق

رقیب داشته است اصلی تورین شواو

محوریت الوهیت توحیدی در تمامی اجراء تمدنی اسوت

تقوا و تقورب بوه ووودا دانووسته اسووت (حجورات)13 :
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تساهل نیر بارورشدن استعدادهای درونی مردم را موجوب

موعوووعات عموود الهیووات مسوویحی عبووارتانوود از:

میشود مسولمانان بوا رفووتار متسواهل ووود اجوازه دادنود

وداشناسی ،مسی شناسی ،تثلیوث ،نجوات شناسوی ،کتواب

اندیشمندان شرق و غرب ن روز بوه تحقیو و ترجموه در

مقوودس و ووورتشناسووی جنووب

پروتسووتانی و نهضووت

علوم گووناگون بوپردازند تومدن اسالمی با پوذیرش ادیوان

اصوووال دینوووی در درون کلیوووسا مرجعیوووت ،اقتووودار و

متنو توحیدی و حووتی غوویرتوحیدی و بوا ایجواد فضوای

انحوصارگرایی کلیوسا را بووه شوودت تووضعی

کوورد و

اهل الذمه همه گونه زادی و محترم شمردن جان و مال ایشان

نهوضت روشونگری ،عقل گرایی و مکاتب فلسوفی نقوادی

را وووودشهناپووذیر دانوووست حضووور پرشوومار اندیشوومندان

عقلی و معرفت شناوتی فیلسوفانی چوون هیوووم وکانوت،

نصرانی و یوهودی و ادیوان دیگور ازجووملۀ ایون مووؤیدات

الهیات مسیحی را بوه مبوارزه طلبیود در واکون

بوه دور

ماست (زریونکووب )23 :1375 ،در تمودن اسوالمی (بوین

قرون وسطى ،در دور رنسانس عوامل مختلوو

علمووی،

قرون  )6-2نه مرزی وجود داشت ،نه نژادی ،نه شرقی و نه

فلوسفی ،دینوی و اجتمواعی ،طر موعو نسبیت ادیان و

غربی در مصر ،یک وراسانی حکومت موی کورد و در هنود

نظریه های کثرت گرایوی دینوی در جهان مسیحیت و غرب

یک ترك «غرالی» در بغداد ،کتاب رد بر فلسفه می نوشت و

را موجووب شوود و نظریوووۀ انحوووصارگرایی دینوووی را بوووه

«ابن رشد» در اندلس به ن پاسخ موی داد اسوالم ،میورا و

چال

کشید فرعیهها و نظریات علمی جدیود در زمینووۀ

علوم عام المنفعه اقوام گوناگون را پذیرفت و به نهوا جهوت

کیهان شناسوی ماننود نجووم کووپرنیکی و دیودگاه تکواملی

داد مسلمانان از هر نژادی ،در هر جایی از قلمورو اسوالمی،

داروین و نظریه های تواریخی و جامعه شوناوتی محققوانی

وود را در وطن موی یافتنود (زریون کووب )1374 :البتوه در

چوووون موووارکس ،دورکووویمو دیوودگاههووای روانوووشناوتی

قرائت شیعی از تمدن اسالمی بایود عوالوه بور شواوه هوای

فروید ،نظریوات و فرعویه هوای سونتی کتواب مقوودس و

مذکور ،به محور «وتیوت» در موتن زنودگی موؤمنین توجوه

کلیوسا دربوارۀ کیهوان ،انوسان ،طبیعوت ،جامعوه ،تواریخ و

داشت این وتیت تشکیکی از اهلل (جل جالله) بوه چهوارده

سرانجام ولقت را کوه مبتنوی بوور نجوووم بطلمیوسووی و

معصوم و از ن به ولیفقیه در هر عصری تسری مییابد در

علووم ارسطویی قدیم بود ،به شدت در شوک ورد و نقود

ادامه ،الهیات مسیحی و الهیات اسالمی برای ورود به بحوث

کتاب مقدس ،از ارزش ن تا حد یک اثور ادبوی کالسویک

اصلی تبیین شده است

فرو کاست (هوردرن )28 :1368 ،سنت علموی در قورون
وسطى منحصر بود به نچه در مدارس دیر و کلیسوا واقوع

 -1الهيات مسيحی:

مىشد و تعلیمات به دستور اولیاى دین مسی مقید بوود و

واژه تئولوژی در انگلیسی از واژ یونوانی تئولوژیوا مشوت

مدرسه را به زبان تتین «اسکوت» مىگفتند؛ ازاینرو ،کلیوۀ

شده است واژه تئولوژیا از تئوس ،به معنای وودا و لوژیوا

علم و حکمت ن دوره را به اسکوت منتسب موی کردنود و

به معنای گفته ها و حکمت ها و اندرزها بوه کوار موی رفتوه

«اسکوتستیک» موی نامیدنود فلسوفۀ مدرسوى ،بوه معنواى

است لوژیا با واژ لوگوس مورتب اسوت کوه بوه معنوای

او

کلموه ،در اوایول قورن دوازدهوم غواز موىشوود و

واژه ،گفتار یوا اسوتدتل اسوت ()Bauer, 1979: 476

به عنوان مکتب فلسفى ،وصوصیاتى دارد که از معایوب ن

الهیووات بووه معنووی وداشناسووی اسووت کووه مبووین تعریو ،

نیر به شمار مى ید نها عبارت انود از -1 :بوىاعتنوایى بوه

و شناوت وودا در یوک دیون اسوت در الهیوات

حقای علمى؛  -2اعتقاد به استدتل عقلى در مسوائلى کوه

مسیحی ،بحث بوه وجوود وودا محودود نمویمانود؛ بلکوه

تنها مشاهده درباره نها حکم می کند؛  - 3تأکیود بوی

از

موعوووعات دیگووری نیوور مطالعووه و تحقیوو موویشوووند

اندازه بر تمایرات و دقای لفظى گرچه این معایوب را بوه

توصی

ووان
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فلسفه افالطونى نیور نسوبت دادهانود ،در فلسوفۀ مدرسوى

ویلهم دیلتای یکی از فیلسوفان تاریخ و فرهنگ ،بور ایون

شکلى افراطىتر داشوته انود (راسول )238 :1340،بور ایون

باور است که دین یکوی از مظاهر و تجلیات رو انوسانی

الهیوواتی در یووک سوویر رام از

و عنوووصری از فرهنوووگ اسوووت کوووه اهمیوووت ن در

رنسووانس تووا عصوور فعلووی ظوواهر شوودند کووه بوور فراینوود

دوره های مختل

متفاوت است و بر این اساس می گویود:

شکل گیری تمدن غربی اثر مستقیم داشوت ایون پوژوه

« نچه کوه تواریخ بوه مووا نشوان موی دهود ،نسوبیت هموۀ

اسوواس ،مکاتووب مختلوو

الهیوات مسویحی را

نظووامهووای مابعووودالطبیعی اسوووت» ( Macquarie,

درصدد نیست همۀ نحله های مختل

بررسووی کنوود؛ بلکووه تأکیوود بوور بروووی از نهووا وصوصووا

 )1981:124ظهور مکاتب رومانتیسم و الهیوات لیبورال،

نحلههای متوأثر از الهیوات پروتسوتان اسوت کوه بوه دلیول

ایجواد تحول در تلقی از ماهیت دین را باعوث شد؛ بودین

تأثیرگذاری ن بر فر یند شکلگیری تمدن غرب ،عروری

معنوا کوه مکاتوب فووق ،عقایود ،احکوام و اعمال دینی را

است بهصورت مختصر به ن اشاره شود:

اموری عرعی و تبعووی و درنتیجووه ،متغیوور و اعتبوواری

 -1-1انحصارگرایی دینی:1

دانوووستند و درعوووض ،ذات ،گوووهر و حقیقووت دیوون را

انحصارگرایان در مسیحیت معتقدند منحصرا یک دین
ح وجود دارد که راه رستگاری و رهایی را پی

براساس تجارب و عواطو

درونوی و شووهودی نفسوانی

روی ما

تلقی کردند و تجربۀ دین و تجربه گرایی دینی را اصوول و

می نهد :بدین ترتیب پیروان سایر ادیان ،حتی اگر دیندارانی

اسواس و ذات و حقیقت دین مطر کردند نتیجوۀ همووۀ

اصیل و به لحاظ اوالقی درسوتکار باشوند ،نموی تواننود از

ایون عوامول ،شیو نسبی گرایی فرهنگوی را موجوب شود

طری دین وود رستگار شوند ،بلکه برای نجات این گونوه

(پوواپکین )13 :1377 ،فیلسوووفان توواریخ و فرهنووگ ماننوود

افراد باید یگانه راه رستگاری که دین مسیحیت است را به

دیلتای مدعی شودند الهیووات بووسیار متووأثر از شوورای

ایشان نمایاند مهم ترین برهان کالمی انحصارگرایان دینوی

تاریخی ،اجتماعی و فرهنگوی هور دوره اسوت؛ ازایون رو،

و عنایوت

هیچ نظام دینوی و الهیواتی نمی تواند ادعوای مطلو بوودن

این است که رستگاری انسان ها در گورو لطو

الهی است و کوش هوا و شویوه هوای انسوان هوا و اقوووام
بورای رستگاری نتیجوه بخو

نیسوت؛ ازایوون رو ،تزمووۀ

داشته باشد چنین نظریاتی بستر مناسبی را بوورای طوور
نظریۀ کثرتگرایی دینی در دورههای بعد فراهم کرد

رسوتگاری ایون اسوت کوه بودانیم رستگاری الهی در کجا

 -3-1کثرتگرایی دینی

متجلی شده است هنگامی که دریوافتیم وداونود غایووات

کثرتگرایی دینی که گاهی بوا عنواوین دیگوری ماننود

و رسوتگاری را در کودام دیون و طریو قورار داده اسووت،

کثرت گرایی الهیاتی و کثرت گرایی ایدئولوژیکی در فلسفۀ

متوسول شودن بوه دیون و طریو ِ دیگور گمراهوی وواهود

دین و کالم جدید مطور موی شوود ،نظریوه ای اسوت کوه

بود (پترسون)402 :1377 ،

براساس ن ،حقیقت از تنوو و تکثور مشورو بروووردار

3

 -2-1نسبیگرایی دینی: 2

اسووت (کیووث یانوودل )67 :1999 ،تفسوویر تقریبووا رسوومی،

رویکوورد نسووبیگرایووی دینووی واکنشووی نسووبت بووه

کثرت گرایی دینی را چنین بیان می کند« :هموه سونت هوای

مطل گرایی و انحصارگرایی دینی بود این رویکرد بیشوتر

دینی ،اعتبار یکسان دارند»؛ چنان که فلیپ کوویین در ایون

به فیلسوفان تاریخ و فرهنگ تعل دارد که به طوورکلی بوه

وصوص می گوید :براساس کثرت گرایوی ،واقعیوت دینوی

نظریۀ نسبیت فرهنگی و ازجمله نسوبیت دینوی معتقدنود

غایی یگانه ،به صورت های متفواوت ،در هموۀ سونت هوای

. exclusivism
.religious relativism

1
2

. Religious Pluralism

3
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دینی اصلی ،تجربه و درك میشود ،تا جایی که هموۀ نهوا

و واکن

به طور برابر راه هایی عملی برای رسویدن بوه رسوتگاری و

درحالی که من ن تبلورها را نوعی بیان الهی بوا توجوه بوه

نجات ارائه میکنند ()Quinn, 1998, 260
جان هیک طرا نظریه پلورالیرم دینی در غرب اسوت

انسان ،نسبت به حضور امر الهی تفسیر می کنید؛

شرای مختل

بشری بوه حسواب موی ورم کوه در پرتوو

شرای مختل

انسانی تحق مییابد (اصالن)383:1382 ،

به اعتقاد بروی اندیشمندان معاصر ،فعالیت های سیاسوی و

 -4-1شمولگرایی دینی: 2

تووأمالت جووان هیووک دربووار عقالنیووت ایمووان دینووی بوور

در قرن بیستم یکی از متکلمان کاتولیک به نوام «کوارل

استپلورالیرم دینی و نو اصال الهیات دین مسی او تأثیر

رینر» ( )1984-1904برای اصال تنگ نظری این دیودگاه

گذاشته است جان هیک بر این باور است که راهنموای او

قائل شد که نجات ،صرفا به مسویحیان اوتصواص نودارد؛

تجربووۀ دینووی بوووده اسووت کووه ایمووان دینووی را عقالنووی و

بلکه ن دسته از پیروان دیگر ادیان که پاك و درست کردارنود

استدتلپذیر میکند (لگنهواوزن )5 :1376 ،هیوک مودعی

نیر به بهشت راه مییابند؛ ازاینرو بایود ایون دسوته از پیوروان

است سخن گفوتن از حقانیوت یووا بطووالن ادیووان اشوتباه

ادیان غیرمسیحی را نیر در واقوع مسویحی بودانیم ،گرچوه بوه

کوه

حسب ظاهر مسیحی نباشند او ایشان را «مسیحیان بینوام» یوا

بشورند،

«مسیحیان گمنام» نامید (پترسون )415 :1377 ،شومولگرایوی

اندیشووههووای مختلفووی را دربووار حقیقوووت غوووایی بیوووان

دینی واکنشی به مسوئلۀ کثورت ادیوان اسوت و براسواس ن،

میکنند ()Hick, 1974:142

سونت و شریعت و دین واص حامل حقیقت مطل و غوایی

است؛ زیرا ادیان مختل

همانند تمودن هوای مختلو

صرفا بیوانگر طبووایع و ولو وووهوای مختلو

الوین پلنتینگا )1932(1یکی از فیلسوفان دین برجسوتۀ

است و سایر سنتهوای دینوی صورفا جلووههوا و جنبوههوا و

امریکایی در قرن بیستم ،در نقد این استدتل هیک کوه در

رهیافت های دیگوری از هموان حقیقوت نهووایی را موونعکس

بیشتر موارد ،دین هر فرد ،متأثر از شرای جغرافیایی محول

می کنند؛ ازاین رو ،موثرترین و مطمئن ترین راه رسوتگاری ،بوه

تولد اوست ،این پاسخ را داده است که هموین اسوتدتل را

ن دیون وواص تعل دارد؛ ولی ادیان دیگر نیر به نوعی و توا

می توان علیه دیدگاه پلورالیسم دینی نیر به کار برد هیوک

حدی موجب نجوات و رسوتگاری می شوند بر ایون اسواس،

نیر اگر در جای دیگری متولد میشد ،احتموات کثورتگورا

دیدگاه شمول گرایی دینی در مواجهه بوا موسئلۀ کثرت ادیوان،

نبووود؛ بنووابراین او نیوور بایوود بیشووتر دربووار تفکوورات

موععی میان نظریۀ انحووصارگرایی و کثورت گرایووی دینووی

پلورالیستیک وود تأمل کند ()Plantinga, 1997:298

است ( )Quinn, 1998:260دیودگاه شومولگرایوی دینوی،

یکوی از اشوکاتت اساسووی تقریور هیووک از تجربوۀ دینووی

موععی میان نظریۀ انحصارگرایی و کثرتگرایی دینی است

(اساس دینداری و گوهر دین) این است کوه نقو

ادیوان

 -5-1برآیند کثرتگرایی دینی:

به عنوان نظامی از یین ها و تعالیم نظری ،اوالقی و فقهوی

سیطره کلیسا بر تموامی شوئون وصوصوی  ،عموومی،

انکار می شود و حوز دینداری به تجربۀ انسانی و واکنشی

فکری و معنوی مردم ،واکن

و شکلگیوری فردگرایوى را

بشووری بووه اموور الوووهی ،ن هووم بووا تووأثیر از شوورای و

موجب شد و در ادامه بوا ظهوور جنوب

پووی فوورضهووای فرهنگووی و توواریخی تنوورل مووییابوود

مطر شدن اصل همه اندیشی و پذیرش قرائت های متعودد

سیدحسین نصر از منظر وود در نقد هیک چنین میگوید:

پلورالیسم دینوی شوکل گرفوت و بوه تودریج ایون عقیوده

حقیقت دینی عالم را به منرلۀ پاسوخ

گسترش یافت که همۀ ادیان ح هستند و ادیوان راه هوای

1

2

شما تبلورات مختل

. Plantinga

اصوال دینوی و

. inclusivism

ووان
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متفواوتى هسووتند و بوه موووقصد واحود منتهووى موىشوووند

نتیجه و از این انکار به ن انکار می رسد استعمار نو سنگر

جنبه هاى مناسکى و ئینوى تا حود زیوادى حوذف شود و

مقدم یک تمدن وحشیگر است کوه در هور لحظوه ممکون

اوالقگرایى (فوردی) جواى مناسوک گرایوى (جمعوی) را

است از ن نفی مطل تمودن بیورون جهود (سورر:1356 ،

گرفت از سوی دیگر ،با رفتن یقین در عرصوه معرفوت و

 )22البته این نکته حائر اهمیوت اسوت کوه ظهوور تمودن

شناوت ،رامشى را که بشر در غایت مدارى هسوتى یافتوه

اسالمی در ینده و شکلگیری ن در زمان حال به معنوای

بود ،از دست داد عقالنیت همه چیر را بوا موعیار سوود و

نفی کامل دستاوردهای تمدن غرب نیست؛ به این دلیل که

زیان می سنجد و ابرارى است که اصوالت منفعوت را بووه

تمدن غرب مبتنوی بور عقالنیوت ،یکوی از منوابع معرفتوی

جواى اصوالت ارزش می نشاند؛ درنتیجه ،ایثوار و گذشوت

اسالم ،است؛ به همین اندازه ،تمدن اسالمی از تمدن غرب

در روانشناسووی اجتموواعی بووهعنوووان کنشووهاى غیرعقالنووى

علم و فناوری را گرین

و اقتباس میکند

تحلیل میشود جهوانى شودن فرهنوگ و جووهانشوومولى
اشوووکال نوووین سووازمانهوواى اجتموواعى در سوورمایهدارى

 -2الهيات اسالمی

صنعتى ،هویت و فرهنگ جووامع را بوا تهدید مواجه کورد

الهیات در اسالم یعنی نچه مربو به اهلل باشد و علم الهی

و بحران هویت را باعث شد علووم جدیود بوا اسوتناد بوه

یکی از اقسام حکمت اسوت حکموت شوامل ریاعویات،

روش تجربى به شناوت پاره پاره دربار رفتار بشر دسووت

طبیعیات و علم الهی می شود علم الهی در اسالم به معنوی

یافوت که از لحاظ کمّى اعجاب برانگیر ،اما از لحاظ کیفى

شناوت اهلل و مقربان اوست در الهیوات از اثبوات وودا و

بسیار سطحى بود و هیچ گواه نسوبت بوه حقیقوت انسوان،

ادله ای وجود ،همچنین افعوال تکووینی و تشوریعی بحوث

شناوتى عمیو بوه دسوت نیواورد (داوری اردکوانی ،ناموه

می شود توحید به معنای نفی کثرت بیرونی و نفی کثورت

فرهنگ ،ش)49

درونی از ذات وداوند است سه نوو معرفوت توحیودی

روند هرمنوتیوک دینوی ،بسوتری بورای تکثّور دینوی و

نسبت به وداوند از یکدیگر تفکیک می شود که عبارت اند

پلورالیرم دینی درتمدن غرب شد روشن است تکثرگرایی

از توحیوود ذاتووی ،توحیوود صووفاتی و توحیوود افعووالی ذات

دینی فرایند ایدئولوژیکشدن دین را سوان مویکنود ایون

وداوند مرکب از اجراء نیست و هیچگونه کثورت و تعودد

را

در درون ذات الهی راه ندارد؛ این معنا از توحیود ذاتوی در

موقعیت تکثر مذهبی که شخ

موی توانسوت موذهب

انتخاب کند ،در عمن هموان مووقعیتی بوود کوه شوخ

کتب متکلمان به عنوان بساطت ذات الهوی و نفوی ترکیوب

موویتوانسووت هوویچ دینووی را بوورای وووود انتخوواب نکنوود

مده است دلیل بساطت و نفی ترکیوب ذات وداونود ن

تکثرگرایووی در دراز موودت نووه دیوون ،بلکووه دنیوواگرایی را

است که اگر وداوند مرکب باشد ،بنا بر یک اصل کلی هر

تقویت کرد و ازجمله اصول مهم دنیاگرایی محسوب شود

موجود مرکبوی بوه اجوراء ووود نیواز دارد؛ بنوابراین بایود

کوه

وداوند نیر به اجوراء ووود نیازمنود باشود و ایون نیواز بوا

هیچ بنیاد هستیشناسانه و الوهی را مبنا نمیداند ،عقالنیت

وجوب وجود وداوند سوازگار نیسوت (سوبحانی:1385 ،

نسبی معیارهای نسبی را موجوب شوده اسوت و در ینوده

 )142احدیت ذاتی و بساطت ذات الهی وجه متمایرکنند

ظهور انسانی را نوید می دهد که به هیچ و قرمر و گراره

الوهیت اسالمی با الهیات مسیحی اسوت بور ایون اسواس،

اوالقی متعهد نیست امه سرر معتقود اسوت :تمودنی کوه

این دو علم الهی از ابتدا مبانی متفاوت وحودانی و متکثور

استعمار و سلطه را توجیه می کند ،تمدنی بیمار و از حیث

داشتهاند و شکلگیری تمدن اسوالمی و تمودن غربوی کوه

اوالقی لوده است ،به همین دلیول ،از ایون نتیجوه بوه ن

متأثر از بشخورهای الهیاتی هسوتند ،براینودهای متفواوت

(ملکم )300 :1387 ،در ذات چنین تمدن تکثراندی
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نرم افراری و سختافراری وواهند داشت در اینجا مجوال

قائلاند و نان را جلوههای حقیقت واحد میدانند پیوروان

پرداوتن به مباحث فلسفی توحید نیست تأکید این بخ

سنتگرایی توجه واصی به ادیان غیرابراهیمی دارند؛ نوان

ن در

به تمام ادیان از درون نگریسته انود ،چوه سونت توائو ،چوه

از پژوه

بر سنتگرایی در اندیشه اسالمی و نق

اندیشه اسالمی و به تبع ن تمودن اسوالمی اسوت کوه بوا

سنت کنفوسیوس ،چه ادیان هندو ،یا ادیوان سور پوسوتی

مرکریت نظریه های سیدحسین نصر ،رعا داوری اردکوانی

(اعوانی )6 ،1382 ،نصر بوا فورق گذاشوتن بوین گووهر و

بررسی میشود

صدف دین ،گوهر ادیان را حقیقت غائی می داند کوه هموه

 -1-2سنتگرایی اسالمی:

ادیان در محوریت ن پیونود و گوره موی وورنود و باعوث

سنت به معنای مجموعه راء ،عقاید و علومی است که

تواف و هماهنگی ن می شوند او در این نگرش هیچ گونه

در تمام ابعاد وجوودی همچوون هنور ،علووم و فنوون ،در

فرقی بوین ادیوان وحیوانی چوون یهودیوت و مسویحیت و

مجمو  ،یک تمدن را میسازند این معارف میباید از یک

اسالم ،با ئین بودا و امثال ن نمویگوذارد؛ گرچوه از نظور

منبع الهام یا وحی سمانی نشوأت گرفتوه باشود (اعووانی،

افضلیت ادیان را متفاوت می داند و بر این باور اسوت کوه

 )13 :1382جریان سونتگرایوی در جهوان حودود پنجواه

ن حقیقت غائی و امر الوهی و قدسوی بوه صوورت هوای

نظریووهپوورداز دارد کووه از جملووۀ نهووا اندیشوومندانی چووون

مختل

و گوناگون ،مطاب ظرفیت ادیان ،در نها تجلوی و

کوماراسوامی ،شوان ،لینگر ،بورکهارت و گنون هسوتند در

ظهور یافته است (نصر )237 :1385 ،شارحان سنتگورای

میان این نظریهپردازان مهم ترین سنت گرای مسلمان ایرانی

مکتب جاویدان ورد ،تنها به زبان یک دین وواص سوخن

سیدحسین نصر است نصر یکی از پیشگامان سنتگرایوی

نموویگوینوود؛ بلکووه عووالوه بوور اسووتفاده از میوورا

غنووی

در اندیشه اسالمی است بنا به اعتقاد او «سونت» مجموعوه

ماوراءالطبیعه اسالمی ،مذهب هندو و دیگر ادیان ،به شکل

اصول فرا بشری بوده و از عالم بات فرود موده و عبوارت

گسترده از میرا

غنی ماوراءالطبیعی ادیان غربی نیر بهوره

است از یک نو تجلی وواص از ذات اتهوی ،هموراه بوا

موویگیرنوود (نصوور ب )39 ،1384 ،همووانطووور کووه در

و شرای متفواوت

نسبیگرایی دینی شر داده شد دیلتای معتقد است :نچوه

برای جماعت بشری واص سنت شامل علم قدسی است

کوه تواریخ بوه موا نشان می دهد ،نسبیت هموۀ نظوام هوای

که در ذات ح ریشه دارد و تنها وسیلۀ کامل برای نیل به

مابعودالطبیعی اسوت بر این اساس ،نصر سنت اسوالمی را

این ح است می توان اسالم را سنت دانسوت؛ بوه هموان

در عرف تاریخ تمدن اسالمی جستجو کرده اسوت و ایون

معنا که مسیحیت و یین بودا را سنت موی وواننود (نصور،

تاریخاندیشی نوعی معرفتشناسی شمولگرایانه را موجب

 )116 :1385سنت گرایوی دینوی مطور شوده در اندیشوه

شده است

به کارگیری ن در مقاطع زمانی مختل

اسالمی ،شباهت نسبی به شمول گرایی دینی و کثرتگرایی

نسبت به نظریۀ «وحدت درونی و کثرت بیرونی ادیان»

دینووی در اندیشووه مسوویحی دارد کووه در ادامووه بروووی از

سیدحسین نصر ایون نقود وارد اسوت کوه تموامی شورایع

شاوصههای ن ذکر شده است

ابراهیمی دارای منشأ الهی بوده اند و شریعت بعدی مکمول

یکی از اصلیترین شاوصههای سنتگرایان« ،وحدت

و مؤید شریعت قبلی است؛ زیرا دیون واحود و مبتنوی بور

متعالی ادیان» است؛ سنت گرایان معتقدند همه ادیان منشوأ

فطرت واحد انسانی است که یۀ شریفه «ان الدین عنود هلل

الهی دارند و از سوی ودای متعال نازل شودند و هرکودام

اتسالم» و همچنین یۀ شریفه «ایها الناس اتقوا ربکم الذی

از نها بابی است به سوی درگواه الهوی کوه توا کنوون نیور

ولقکم من النفس الواحده» مؤید ن است همچنوین بوین

مفتو بوده است؛ ازاین رو بورای هموه ادیوان مشوروعیت

شرایع تشکیک طولی وجود دارد این در حالی اسوت کوه

ووان
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انسان شناسی نصر ،هم جنبۀ دینی دارد و هم جنبۀ عرفوانی

را حفظ کرد بسیاری از گرفتاری هوا بوا پدید موودن ایوون

و تنهووا از اسووالم نشووأت نموویگیوورد ،از سووایر مووذاهب و

نرا یا این قبیل نورا های در حقیقت وهوومی بوه وجووود

عرفان های هندی ،چینی ،مسیحی و یهودی نیر متأثر بووده

می ینود (داوری اردکوانی :1382 ،ش 49ص )4از سووی

است و همچنین تمامی ادیان و مذاهب و شرایع با درجوه

دیگر ،در اندیشۀ اسالمی دوگانه انگاری هایی مانند( :عین و

اهمیت برابر در عرض یکدیگر هستند

ذهن ،دنیا و ورت ،زیر بنوا و رو بنوا) در نگواه توحیودی

 -2-2مناقشه جریان سنتی و جریان مدرن در تفکمر

رنگ می بازد براساس این نگرش ،افرون بر از میان رفوتن
این دوگانگی ها ،نوعی سلسله مراتب به وجوود موی یود و

اسالمی و غربی:
مناقشات سنت و مدرنیته در افکار و رفتوار جواموع در

نگاهی یک پارچه مشاهده میشود

حال گذار به دو شوکل کلوی تئوریوک و پراتیوک تقسویم

سیدحسین نصر معتقد اسوت :براسواس سونت گرایوی،

میشوند :بعد تئوریک ،بویانگر تعارض در جهوانبینویهوا،

منشأ همه سنن یکی است و به صورت کلی از ن با عنوان

دیدگاه ها ،طرز تلقوی هوا و راء و عقایود اسوت و دنوویای

حکمووت والووده یوواد موویشووود (نصوور)139 :1380 ،

جدیوود را در مقابوول دنیووای سووونتی قووورار موویدهوود؛ امووا

سنت گرایی ،نگرش ارتجاعی و بازگشت به گذشته نیست؛

تعارض های پراتیک نشان دهند شوورایطی اسوت کووه در

بلکه سنت از منظر سنت گرایی موزه هایی زنوده و جاویود

ن ،نهادها ،پدیده ها ،نیازهای زندگی و رفتارهای فوردی و

است که انسان غربی و مودرن در برهوهای از تواریخ ن را

اجتماعی و ابرار و تکنولوژی انسان متجدد ،مغایر و بلکوه

کنار گذاشتهاند سنت مد نظر سونتگرایوان ،منشوأ بشوری

متضاد با ن چیری است کوه در دنویای سنتی جریان دارد

ندارد که با گذشت زمان غبوار فرسوودگی بور ن بنشویند؛

از سوی دیگر ،امروزه قرائت ها و برداشت های متفواوت و

بلکه این سنن در مراتب عالی تر هستی ریشه دارند :سونت

متباینی از اسوالم و مدرنیتوه غربوی در سوط جهوان و در

به معنای حقای یا اصول دارای منشوأ الهوی اسوت کوه از

تعامالت بین المللی و همچنین در اندیشه ای ایران وجوود

شخصیت هوای مختلفوی معوروف بوه رسووتن ،پیوامبران،

دارند به طورکلی هر تعارعی کوه در عمول مسولمانان بوا

لوگوس یا دیگر عوامل انتقال ،برای ابنواء بشور و درواقوع،

نهادها و کن های غربی به وجود می ید و هر ناسازگاری

برای یک بخ

کامل کیهانی شکار شده و نقاب از چهره

که میان معوارف گونواگون اسوالمی و غربوی وجوود دارد،

نهووا برگرفتووه اسووت یکووی از ایوورادات تفکوور موودرن بوور
سنتگرایی ،عع

ناشی از ناسازگاری در مبانی تئوریک و تئولوژیک است

در منفعتگرایی و عملگرایی عینوی و

داوری اردکووانی معتقوود اسووت :هووومواره و هووومهجووا

مادی است طبیعتا کشوورهایی کوه بوا سوبک سونتی اداره

 Traditionو  Traditionalرا سوونت و سوونتی ترجمووه

می شوند ،به دلیل منفعوت زا و کواربردی نبوودن در عرصوۀ

می شود و حال نکوه از ایون تعبیرهوا معنویوت گذشوته و

مادی و عینی [و به طورکلی در زمینۀ تمودن سوازی] دچوار

توواریخی و همچنووین عووادت و رسووم عووادی و

عقب ماندگی وواهند شود؛ بنوابراین از سووی کشوورهای

رسومی هوم مراد شده است؛ اما معموت سنت را مجموعوۀ

توسووعهیافتووه ارزشهووای دینووی و سوونتی عاموول اصوولی

از

توسعه نیافتگی برشمرده شده است و این کشوورها مسویر

توجدد مانده اسوت یا برای بازکردن راه تجدد (مدرنیتوه)

پیشرفت را غربی شودن بوه سوبک و مودل توسوعۀ غربوی

باید این داب و عوادات را از بووین بوورد کسوانی ظواهرا

می دانند انسان متجدد با ویران کردن طبیعت و نگاه وشک

ایوونطووور فکوور موویکننوود و دیگرانووی هووم هسووتند کوووه

علمی و صرفا مادی و میخته با حرص تالش دارد تا کول

موی پندارند برای حفظ هویت باید عادات و رسووم قوومی

سوونّت دینووی را نفووی کنوود (نصوور )301 :1376 ،داوری

فووراده

داب و اقوال و رفتارهایی می دانند که از گذشوتۀ پوی
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اردکووانی در رابطووه بووا نووو بروووورد علمووای اسووالم و

عبووودالکریم سوووروش ،روشووونفکری دینوووی ،نظریوووۀ

به وصوص علمای شیعه معتقد است :مقابلۀ سنت و تجدد

«صرا های مستقیم» را مبتنی بور پلوورالیرم دینوی مطور

هرچووه باشوود ،صووورت بحثووی ن پوورورد ذهوون و فکوور

کرده و بر ده مبنا بنیان نهواده اسوت کوه عبوارت انود از-1:

صاحبنظران اروپایی اسوت هویچیوک از صواحبنظوران

ناوالصی امور عالم؛  -2تنو فهم های بشر از متون دینوی؛

مسلمان هرگر به نظرشان نرسید و نووگفتند کووه تووجدد،

 -3تنو تجربه ها و تفسیرها از دین؛  -4القوای حیرانوی و

کفر است و هرگر برایشان تجدد صورت تمدن جدید نبود

بازنهادن مجال برای رازدانان بشوری؛  -5توراکم حقوای و

که حکمی دربوار ن صوادر کننود بوه عووبارت دیووگر،

سرگردانی انسان ها در مواجهه و گرین

نهوا؛  -6عنایوت

هرچه از اروپا می مد ،به این عنوان که سواوتۀ دیوار کفور

وداوند نسبت به طالبان صادق از هر مکتب و مذهبی؛ -7

است ،طرد نمیشد (داوری اردکانی ،نامه فرهنگ ،ش)49

وویشاوندی و ارتبا حقای با یکودیگر؛  -8اسوم هوادی

سوونت گرایووان در بوواب تکثّووور ادیوووان ،دیووودگاه
واصووی دارنوود کووه وحوودت متعووالی ادیان 1نام دارد

وداوند؛  -9تعارض نازدودنی ارزش هوا؛  -10مووروثی و
تقلیدیبودن طرفداران ادیان (سروش)45-2: 1380،

از میان سنت گرایان ،شووان در اثری با هموین عنووان ایون

از سوی دیگرعالمه جوادی ملی با نگرشی توحیدی،

دیدگاه را بس داد شووان و بوه طوورکلی سونتگرایان ،بوه

پلورالیسم دینی را به شر زیر نقد و بررسی موی کنود« :از

شیو منطقی مرسوم ،دیدگاه وود را اثبات و استدتل هوای

دیدگاه عبداهلل جوادی ملی ،پلورالیسم دینی فرض صحی

منطقی بر دیدگاه وود اقاموه نمویکننود «وحودت متعوالی

و درستی ندارد؛ به این دلیل که دین برای تربیت انسوان از

ادیان» هم از ایون نکتوۀ کلوی مسوتثنی نیسوت و اسوتدتل

طرف ودای متعال فرو فرسوتاده شوده و ثابوت شوده کوه

متعارف منطقی بر ن وجوود نودارد شوووان صورفا مودل

انسان ،حقیقت واحدی است؛ چون دینی که برای تربیت و

واصوی را با استفاده از تفکیک عرفانی ظاهر و باطن برای

تکامل او مد نیر باید واحد باشد در اندیشۀ این متفکور و

فهم تکثر ادیان ارائوه می دهد؛ اما هور دیودگاهی صورفا بوا

اندیشمند اسالمی معاصر ،بین انسان شناسی و دین شناسوی

ارائۀ یک مدل سامان نمی یابود و پووس از ن نوبووت بووه

ارتبا محکمی وجود داشته اسوت؛ بوه گونوه ای کوه اگور

اثبوات ن مودل می رسد چورا مودل هوای دیگور از تبیوین

انسان درست شوناوته شوود ،دیون نیور بوه صوورت دقیو

تکثر ادیان ناتوانند و وحدت متعالی ادیوان چوه امتیواز یوا

شناوته وواهد شد اگر ثابت شوود کوه در طوول قورون و

امتیازاتی بر نهوا دارد ایون پوی فوورض از دسوتاوردهای

اعصار ،انسان حقای مختلو

و گونواگونی داشوته اسوت،

تفکر جدید و مدرنیسم است در جوامع جدید ،در مقووام

ادیان در امتداد زمان و در ادوار مختل

عمول ،تکثرگرایوی بووه صووورت اصوول پذیرفتووه شووده

و متنو وواهد بود؛ اما اگر ثابت شود کوه انسوان فطورت

تفکور جدیدنود،

الهووی ثووابتی دارد کووه درطووول قوورون و شوورای اقلیمووی و

نحو نگاه نان به ادیان از تفکر جدیود متأثر اسوت؛ البتوه

جغرافیووائی تغییوور نموویکنوود ،تنهووا بعوود مووادی و بوودنی و

واژگانی که نان به کار می گیرند ،با واژگوان تفکور جدیود

جسمانی او دگرگون وواهد شد دین نیر به این دلیول کوه

متفوواوت هسووتند؛ ولوووی در پووی فوورض مووذکور تووابع ن

به بعد روانی و فطرت ثابت انسان مربو موی شوود ،بایود

هستند به این دلیل ،سنتگرایان اسوالمی بوه روشونفکران

واحد باشد او معتقد است این امر ثابوت شوده اسوت کوه

اسالمی متمایل به مدرنیته نردیک میشوند

انسان ها از بعد روحی یک حقیقوت بووده انود و فطورت و

اسوت سنتگرایان هرچنود کوه مخوال

تاریخ نیر متفاوت

عقل و قلب نها از یک سنخ هستند؛ گرچه از بعد مادی و
. Transcedental unity of religions
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بدنی و ارتباط

با طبیعت و کیفیت و نحوه زندگی او در

ووان
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اعصار و قرن های متفاوت فرق می کند پس بوا توجوه بوه

دسووتگاههووای منطقووی متکثوور بوورای پوول ارتبوواطی بووین

رابطه تنگاتنگی کوه بوین انسوان شناسوی و دیون شناسوی و

هستی شناسی و معرفت شناسی و گذار از معرفت شناسی به

وحدت فطرت انسانی وجود دارد ،پلورالیسم دینی ،فرض

مناسووبات اجتموواعی و پدیوودههووای عینووی تشووکیل شووود،

درست و صحیحی نخواهد داشت ایشوان بورای تثبیوت و

زمینه های ظهور تمدن شکار وواهد شد درواقع «وحدت

تأیید این مدعا به دو یه از قر ن کریم استدتل می کند کوه

در هسووتیشناسووی و پووذیرش تکثوور در روششناسووی» در

در ن دین ح یکی معرفوی شوده اسوت؛ چنانکوه قور ن

ساحت تفکر تمدنی رمر ورود به تمدنسازی وواهد بود

می فرمایود« :انّ الودین عنوداهلل اتسوالم» ( ل عموران)19 :؛
حقیقتا دین در نرد ودای متعال اسالم است «و مون یبتو

 -3خوانش تمدنی بر الهيات پست مدرن از منظر اسالم

غیر اتسالم دینا فلن یقبل منه» ( ل عمران )85 :و هرکسی

و غرب:

دینی غیر از اسالم را انتخاب کند ،از او پذیرفتوه نخواهود

اندیشمندان پسامدرن با وجود تفاوتهای متعودد ،در ایون

شد؛ یعنی تنها یک دین ،ح است» (جوادی ملی:1381 ،

واقعیت مشوترك انود کوه پسوت مدرنیسوم بیوانگر بحوران

)190-189؛ البته این نگرش انحصارگرایی دینوی نیسوت؛

مدرنیتوووه و رو مضوووطرب تمووودن غربوووی اسوووت در

بلکووه نگوورش تشووکیکی اسووت کووه بووا توجووه بووه اثبووات

پسووامدرنیته ،نسووبیانگوواری و نیسووتانگوواری و همچنووین

هستیشناسانه ،ذات و فطرت مشترك همه انسانها اسوت؛

رویکردی سلبیِ انتقادی و وجودنداشتن چشم انداز روشن از

بنابراین ،دین اسالم به نحو تشکیک تموام شورایع قبلوی را

ینده و عدیت با روششناسوی ایجوابی  ،تمودن غورب را

تأیید و تکمیل کرده است

دچار سردرگمی معرفتشناوتی کرده است تری ایگلتوون

در یک جمع بندی باید اذعوان داشوت سونتگرایوانی
مانند نصر بوهوعوو مشوخ

پست مدرنیسم را چنوین تعریو

موی کنود :پسامدرنیسوم

نکوردهانود احیوای تمودن

عبووارت اسووت از نوووعی سووبک تفکوور مفوواهیم کالسوویک

اسالمی به همان صورت که در گذشوته بووده ،چگونوه بوا

حقیقت ،ورد ،هویت ،عینیت ،تصور پیشورفت یوا رهوایی

افوورودن وجوووه دیگوور امکووانپووذیر اسووت؛ یعنووی بووه بعوود

عام ،چارچوب های واحد و روایت های برر

روشونگری

روششناسی ن نپرداوتهاند و همچنین تساهل در پذیرش

پسامدرنیسم دنیا را محتمل ،بی بنیواد ،گونواگون ،ناپایودار،

هستیشناسیهوای متکثور نیور بوا رو حواکم بور اندیشوه

قطعیتنایافته و مجموعهای از فرهنگها یا تفاسیر پراکنوده

اسالمی همخوانی ندارد از سوی دیگر ،روشنفکرانی چون

می داند که میرانی از تردیدها دربار عینوی بوودن حقیقوت،

سروش نیر به ایون دلیول کوه از وجوه روششناسوی وارد

توواریخ و هنجارهووا ،معووینبووودن سرشووتهووا و انسووجام و

حوزه غربشناسی شوده و بوا هموان منظور روششناسوی

یکدستی هویتها را به بار موی ورد (ایگلتوون)7 :1996 ،

اسالم پرداوتهاند ،اسالم را منطبو بوا

مدرنیسم به سمت پسامدرنیسوم شورایطی بودین

متکثر نیر به ووان

چرو

نتایج حاصل از روش های مدرن ،تفسیر و بر همین اساس

شر دارد -1 :عدیت با معرفتشناسوی :دعواوی چگونوه

به صرا های مستقیم عقیده پیدا کردهانود درنهایوت بایود

ساوته می شوند ،نه اینکه یا صوادق هسوتند یوا ویور -2

نگرش جوادی ملی را تا حدی پذیرفت بر این اساس که

بی نهایتی معنا :معنا سیال و موبهم اسوت؛ بوی نهوایتی معنوا

در اندیشۀ اسالمی کثرت در عین وحدت اسوت؛ هنگوامی

تالش برای دستیابی به ثبوات نسوبی در زنودگی را فوراهم

که یک فضای فکری و معرفتوی و علموی (دانو ) شوکل

موویکنوود  -3مرکریووتزدایووی و جوهرسووتیری  -4تکثوور

گیرد و در ن بر حسب مبوانی واحود عقیودتی (ارزش) و

چشم اندازها (ن  )51 :1388 ،پوارادایم ارتباطوات نووین

منووابع متفوو معرفتووی (بیوون ) ،شوویوههووا و روشهووا و

برای جذب همه نو بیان فرهنگی ،تمدنی ،وطوو قرمور
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تمایر میان فرهنگ ها و تمودن هوای متکثور را بوه وطوو

پیشووامدرن ،قصوود دارد همووراه بووا تمایوول مجوودد بووه

نووارنجی بینووافرهنگی و بیناتموودنی بوودل سوواوته اسووت

معنویتگرایی دینی به حوز عمومی راه پیدا کند از منظور

) )Abou,2003:1منط حاکم بر چنین فضوایی ،منطو

شووناوتشناسووی ،الهیووات پسووتموودرن بوور نوووعی ادراك

دوانگار و تکگفتار مدرن (یعنی مونولو هوای وردبواور)

غیرحسی و تجربهگرایی فردگرایانه استوار اسوت از منظور

محووری و نگورش بینوامتنی اسوت کوه

جامعه شناوتی ،معرفت شناسی الهیات پست مدرن ،عنصری

پی فرض ن ،وجود متن های متکثور و پراکنوده و وجوود

از تجربه ادراکی را مجاز می داند کوه سواوتۀ چهوارچوب

مؤلفووان متکثوور و سوویال و کوودربودن مرزهووای بینووامتنی و

مشخ

فرهنگی است و درنتیجه برای هموه موا مشوترك

بیناتمدنی نهاست (تاجیک )57 :1377 ،ریچوارد رورتوی

اسووت؛ بنووابراین ،راهکووار ایوون الهیووات نوووعی «همووه

با عنوان «عد بنیادگرایی» به نفی وجود هرگونوه بنیادهوا و

تجربه گرایی» است که در ن احساس ها و ارزش های ذاتی

شالوده ها و زیربناهوای وجودشناسوانه ،معرفوتشناسوانه و

دینی به همه افراد نسوبت داده مویشوود (گوریفین:1381 ،

هستیشناسانه معتقود اسوت او مویگویود :ایون بنیوانهوا،

 )34در الهیات پستمدرن با ویژگی همه تجربهگرایوی ن

شالوده هوا و زیربناهوا رکون و اسواس مدرنیتوه و فیریوک

امکان حیوات پوس از مور

و وورت گرایوی پذیرفتوه و

مدرنیته به حساب می یند او با انکار حقیقت معتقد اسوت

تصدی میشود (گریفین )40 :1381 ،بوه اعتقواد گوریفین

سؤاتتی نظیر « یا حقیقوت وجوود دارد» یوا « یوا شوما بوه

جهان بینی مدرن با انکار نفوس و رو بوه انکوار وداونود

حقیقت باور دارید» عاقالنه بوه نظور نمویرسوند؛ هورکس

رسید و سرانجام به جبور طبیعووت رأی داد سوپس او در

میداند که تفاوت بین باورهای صادق و کواذب بوه هموان

پاسخ به اینکه چرا مدرنیته به اینجا رسید موی گویود هموه

اندازه مهم است که تفاوت میان غذاهای مغوذّی و سومّی!

اینها از این فرض ناشی موی شود کوه ذرات بنیوادی عوالم

بوا ایوون حوال ،گوواهی نخسوتین سووؤال روزناموهنگوواران از

فیریکی عاری از والقیت است اکنون پسوت مدرنیسوم بوا

روشنفکران این است که « یا شما به حقیقت باور داریود»

نگاه به ذرات عالم به عنوان موقعیت هوای ووالق درصودد

یا « یا شوما یکوی از ن پسوتمدرنیسوتهوای سوبک سور

اسوت تا معضالت ماقبل مدرن و دور مودرن را برطورف

هستید» اکنون این سؤال همان نقشی را ایفوا مویکنود کوه

کند براساس دیدگاه پست مدرن ،همه اشیاء تجسم هایی از

پیشتر سؤالِ « یا شما به ودا باور دارید» یا « یا شما یکوی

والقیووت هسووتند (گووریفین )289 :1381 ،تجسووم ایوون

از ملحدان وطرنواك هسوتید» ایفوا مویکورد ( .(Rorty,

والقیت متکثر پست مدرن ،در کالنشهرهای جهان مشهود

 1998:2پسامدرنیست ها با رد فراروایوت هوا بوا هرگونوه

است کالن شوهر نیویوورك ،پوارادایم تکثرگرایوی موذهبی

نظریه پردازی و وعع هرگونه قانون ثابت مخالفت کردنود؛

است کوه معبودهای هنودو ،کلیسواهای انجیلوی اتوپیوایی،

اما حقیقت نست که گریوری از نظریووه پووردازی نیسوت

مساجد اسوالمی ،کنیسوه هوای یهوودی ،مراکور شوفابخ

بر همین اساس ،جملۀ معوروف لیوتوار کوه «پسامدرنیسوم

یورودا ،کلیساهای ارتدوکسی اکراینی ،مراکر عرلت نشینی

بی اعتقادی به فراروایت ها است» به نوبۀ وود نظریۀ کوالن

بودایی ها ،مقبره های سنتریا و مراکر دیگر زیادی دارد اگور

و فراروایت است (نوذری)405 :1379 ،

شهر نیویورك تجسم یک پارادایم پسامدرن است ،در ایون

نیست؛ بلکه دان

 -1-3نگرش پسامدرن و سنتگرا به تمدن:

صووورت در عصوور جهووانیشوودن بووه نیویووورك منحصوور

الهیات پست مدرن که زائیده وععیت پسامدرن اسوت،

نمی شود؛ بلکه شیکاگو ،استانبول و تن ،لندن ،پکن و روم

برای مقابله با سکوتریرم و معنویت گرایی ستیری مودرن و

هرکدام با عنوان کالن شوهر مودرن توصوی

موی شووند و

نیوور بوورای مقابلووه بووا جوورمگرایووی دینووی و انحصووارگرایی

هرکوودام از نهووا تووا حوود زیووادی در مسوویر دیوون هسووتند

ووان
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( )Ciadis, 2006: 96در نگاه پستمدرن همه افکار و

پایۀ وحدت بنا شده اند و همین وحدت است کوه قلوب و

اندیشه ها از همه مکان ها و زمان ها محترم شمرده می شوند

هستۀ وحی اسالمی را تشکیل می دهد درسوت بوه هموان

و از نها دعوت می شود که برای بشر امروز سخن بگویند

صورت که هر هنر اسالمی ،وواه الحمراء بوده باشود و یوا

و راهحل ارائه دهنود اهمیوت و توجوه اموروز غربیوان بوه

مسجد اسالمی پاریس ،صورت تجسمی واصوی را نشوان

موزه های معنوی شرق و موزه های دینی گذشته ووود بوا

می دهد که در ن شخ

وحدت الهی را متجلّی در کثرت

همین تبیین توجیه پذیر است این بازگشوت بوه گذشوته و

می بیند ،به همان صورت نیر همۀ علومی که به ح ممکون

سنت و معنویت بازگشتی است کوه پوس از تجربوۀ دوران

است اسوالمی نامیوده شووند ،وحودت طبیعوت را شوکار

مدرن صورت می گیرد و به کاستی های ن ناظر اسوت در

می کنند ممکن است چنین گفته شود که هدف همۀ علووم

اینجا سنت پس از تجربۀ مدرنیته دوباره مطور موی شوود

اسالمی نشان دادن وحدت طبیعت و همۀ موجودات است؛

از نکه به جنبه هوای ایجوابی و

بدانسان که دمی با مشاهده وحودت جهوان ،بوه وحودت

مثبت سنت ناظر باشد ،بر کاستی هوا ،جنبوه هوای سولبی و

اصلی و الهی می رسد (نصر )2 :1350 ،نصر معتقد اسوت

درواقع ،این بازگشت بی

منفی دوران مدرن ناظر است (نصر)135 :1380 ،
پسامدرنیسم ،جهان را عالمی نواهمگن و نامتجوانس و

پی

از این ،علوم اسالمی در عالمی نفس می زدند کوه در

ن ودا همه جا بود مبنوای ایون علووم ،یقوین و منتهوای

برساوته از ویل کثیر تأویل ها و تعبیرهایی می داند کوه در

وحدت سازی در اشیا بود؛ وحدتی که با واسطۀ ترکیوب و

ن معرفت و حقیقت ،اموری امکانی اند و از هموین روی،

تلفی دست می دهد؛ ولی با ظهور ورود علووم جدیود بوه

سرانجام قطعیت ناپذیرند در چنوین جهوانی هویوت ،ذاتوا

دنیای اسالم ،عنصر وحدانی هیچ کجا نیست یا حتوی اگور

نامتمرکر و سیال است؛ زیرا همواره در مناسبات بی ثبوات،

هست دولوی بوه ن علووم نودارد ایون علووم درصوددند

تفاوت شوکل موی گیورد (جوی دان )409 :1384 ،بنوابراین

محتوای طبیعت را هرچوه بیشوتر تجریوه و تحلیول کننود؛

نوعی کثرت گرایی در پست مودرن اسوت کوه در ن دیون،

بنابراین ،سیر حرکتشان رو به کثرت و بوه دور از وحودت

سنت و اندیشه های سایر اقوام ،مثل یین هوای شورقی نیور

است؛ درنتیجه ،تقریبا در هر قلمرو از زندگی ،اندیشه های

همچون همان وردهروایتها تلقی میشوند کوه نوه کوامال

سکوتر با تحدی بوا اصوول وحودانی اسوالم برواسوته و

نفی می شووند و نوه مطلقوا پذیرفتوه موی شووند (کهوون و

جهان اسالم را با وطر جدی چندوداگرایی مواجه ساوته

ترنس )58 :1384 :سنت گرایان همچون پسوت مودرن هوا

و اندیشه های متجدد اروپوایی را بوه صوورت وودایانی در

عقالنیوت مودرن هسوتند؛ اموا روش شناسوی نوار

عوورضاهلل ظوواهر سوواوته اسووت ()Nasr, 1988:13

شیسووتی پسووتموودرنهووا را برنموویتابنوود؛ زیوورا نظووام

سیدحسین نصر تمدن اسالمی را ن زموان در اوج اقتودار

هسووتیشناسووانه پسووتموودرنهووا بوور مبنووای عوودیت بووا

می بیند که حقای اسالم را در همۀ سطو حیوات بشوری

معرفووتشناسووی و نسووبیت روششناسووانه پوویریووری و

متجلی کند بر این اساس ،بالندگی تمدن اسالمی به تحق

مفصل بندی می شود این در حالی است که سنت گرایان به

دو امر نیازمند نیاز دارد 1 :نقود عمیو از تجودد و دنیوای

وحدت روش شناسانه و هستی شناسوانه بواور دارنود و بوه

متجدد؛  2تحق رنسانس اسالمی در سط فکری (احیای

فراروایت اعتقاد راسخ دارند (شوقاقی )48 :1387 ،تمودن

سنت) (نصر ال )275 ،1385 ،

مخال

اسالمی از منظر سنت گرای ماننود سیدحسوین نصور ذیول

اما به راستی عرفوان و معنویوت مشوترك میوان ادیوان،

عالم سنتی جای می گیرد که بر بنیادهای معنوی و اوالقوی

ظرفیت ایجاد یک تمدن جوامع را دارد اگور علووم مودرن

تمرکر دارد نصر معتقد است علوم و فنوون در اسوالم بور

پس از رنسانس یکپارچه از مفاهیم ارزشی و ایودئولوژیک
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انسان مادی رنج می بورد ،یوا حکموت والوده و عرفوان و

ویژه هرچیری ملحوظ شود که فون شوری

تصوف ،قابلیت ارائۀ مبانی و روش علووم (علووم قدسوی)

جریان مدیریت جامعه ،متکفل ن است حو محووری در

در برابر علوم مدرن را به عنوان جایگرین دارا است روش

تغییوور نظووام اجتموواعی بووا سووه عنصوور مهووم جهوواندانووی،

و متد جاری شدن عرفان در سایر علوم چگونه اسوت یوا

جهانداری و جهان رایی سامان میگیرد؛ بهطووریکوه هور

علم قدسی ،علوم تجربوی و کواربردی و تکنولووژی هوای

تح مرهون ساب و هر سواب پایوه تحو وواهود بوود

نوینی را نیر شامل می شود یا انتقال یک عنصر تمودنی از

زیبایی و تجلی هنر که مایۀ رای

صحنه هستی است ،بوه

گذشته به ساحت امروز بدون انجام فراوریهوای تزم ،بوه

حیات جامعه فر می بخشد و جمال ن را تأمین می کند و

شکست و ناکار مدی منجر نخواهد شد این امری بودیهی

هرگر نمی توان عرصۀ زندگی را بدون رای

ن به وووبی

است که عناصر جامعوۀ سونتی بودون تحوول و تکامول از

اداره کرد به کارگیری هنر مسبوق به اتقان بنوا و اسوتحکام

گذشته وارد زندگی امروز نمی شوند و انتظاری نیست کوه

ساوتارهای اساسی جامعه است و این مهم را فن شوری

همان انسجام بخشی در بستر اولیه و اصلی در محوی هوای

جهان داری اداره میکند و تدبیر و مدیریت هر ساحتی فر

جدید نیر نق

داشته باشود (لگون هواوزن)263 ،1382 ،

تمودنیوابی و

معرفت هستی شناسوانه ن عرصوه اسوت کوه فون شوری

درمجمو  ،هرچند نقدهای سیدحسین نصر بر تمدن غرب

جهان دانی کفیل ن است؛ یعنی مواد نظام بخو

صحی است ،وجه سلبی سنت گرایی در برابر تمدن غرب

برگرفته از مبوانی کشوورداری اسوت و ن مبوانی از منوابع

بر وجه ایجابی ن غلبه دارد و همچنین روش شناسی تزم

جهان دانی است که ریشوۀ اصولی ن ،معرفوت وحیوانی و

برای گراره های ایجابی که از نها سخن می گوید ،طراحوی

شاوه های کاش

ن ،عقول برهوانی و نقول معتبور اسوت

و ارائه نشده است

(جوادی املی)41-40 :1391 ،

 -2-3نگرش توحيدی اسالم به تمدن:

مودیریت

در این نگرش ،از یک سو سیری تشوکیکی و تکواملی

اما از سوی دیگر ،نگرش توحیدی به تمودنسوازی بوا

برای رهبر ،انسان و جامعه وجوود دارد و از سووی دیگور،

هر دوی سنتگرایی و پستمدرنیسوم متفواوت اسوت در

در حووز معرفتوی عوالوه بور توجوه بوه طبیعووت و روش

این رابطه دیدگاه عالمه جوادی ملی در رابطوه بوا تمودن

تجربی معرفت وحیانی و شاوه های کاش

ن ،یعنی عقل

اسالمی مطر می شود او معتقد است تمدن جامعۀ انسانی

برهانی و نقل معتبر ،اساس تمدنسازی اسالمی لحاظ شده

در ینۀ تدین او ظهور دارد و ظهور هرگونوه برازنودگی او

است

در گوورو اسووتقرار در مقطووع چهووارم از اسووفار چهارگانووۀ

تمامی پیشینۀ الهیات متداول پسامدرن نواظر بوه زمینوۀ

سالکان الهی (ولی اهلل) است ح مداری که عنصر محوری

مسیحی ن و عمیقا متأثر از موزه هوای بنیوادین ن اسوت

سفر چهارم است ،گاهی در مر ت فلسوفه و کوالم ظهوور

همین امر نگورش الهیواتی پسوامدرن را بورای مقایسوه بوا

دارد و زمانی در ینۀ سیاست ،اجتما  ،اقتصواد و فرهنوگ

اندیشۀ اسالمی ناممکن می کند اندیشه های اسالمی که بور

ح مداری سفر چهارم ،نه ارزیوابی ظواهر و مظهور جهوان

موزه های مبتنی بر وحی الهی در قر ن بنیاد شوده اسووت،

هستی است که عرفان عهدهدار نست و نه بررسی واجوب

ماهیتی گراره ای دارد؛ درحالی که مسیحیت بیشتر بر تجلوی

و ممکن که فن فلسفه و کالم ،تولیت ن را متعهود اسوت؛

تاریخی وود تکیه می کند و تحقو تواریخی مسوی را در

بلکه رعایت حقوق ناسووتی و اهوداف فورین  ،اشویاء و

تاریخ می داند ،نه در موزه های او که حدود  50سال پوس

اشخاص است که هر موجودی در جای وود قرار گیرد و

از مسوی نوشوته شوده اسووت هموین امور نوو رویوووکرد

بهر صحی از برده شود و درمجمو  ،نظام هسوتی جوای

موسیحی به الهیات را با رویکرد اسالمی متمایر موی کنود و

ووان
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با این پی فرض مسیحی ،نگرش الهیاتی پسامدرن ،تجلوی

عقل و تجربه را به رسمیت میشناسد و این دو روشهای

تاریخی الوهیت را تبیین میکند و در ایون میوان ،نووگرش

معمول تمدن غربی برای تولید علم و فناوری هسوتند؛ اموا

تواریخی وود را بس می دهد بوا ایوون پیوو فورضهوا،

بحووث اصوولی ،جهووتگیووری علووم و فنوواوری و مبنووای

تحلیل الهیات پسامدرن از منظری اسالمی بایود بوه نقود و

شکلگیری علوم و هودف کواربردی ن در جامعوه اسوت

تحلیل مبانی مسیحی ن معطوف شود که تبیین تاریخی از

حوز تمدن اسالم و حوز تمدن مودرن غربوی بوه لحواظ

تجلی الوهیت اسوت در چنوین منظوری بووه جووای نقود

مبانی الهیاتی و هستی شناوتی با یکودیگر تعامول ندارنود؛

مدلهای الهیاتی موسیحی ،موبانی رویکرد مسیحی به دیون

زیوورا اوتالفووات ،بنیووادین و اصووولی هسووتند و فضووای

واکاوی و نقد می شود؛ زیرا مدل هوای الهیواتی درصوددند

کثرت گرای پست مدرن حاعر ،تمدن اسالمی را در عرض

نظریه ای منسجم از مجموعه باورهای مسیحی ارائه کنند تا

و گاهی مقابل 1سایر تمدن هوا قورار داده اسوت از لحواظ

با توجه به شرای فوکری جووامع غربی مقبولیت بیشوتری

معرفت شناسی ،وجه تشابه بین نهوا در حودود اسوتفاده از

یابند و دغدغه ای نیر از بابت درستی و نادرستی مدل ارائه

رهیافت عقلوی و تجربوی اسوت و تفواوت ن دو در ایون

شد وود نداشته باشند؛ بنابراین ،نقد و تحلیل ایون نوو

است که تمدن غورب بوا مشوی منفعوتگرایانوه ،نگرشوی

رویکرد به جای تحقی در صوحت و درسوتی ،بایود جوای

تقلیلگرا به حوز شناوت داشتهاند و ایون دو رهیافوت را

وود را به تحلیل در مبانی متشکلۀ نوگرش الهویاتی بدهود

محدود و معطوف به حوز طبیعی و امور محسوس کورده

که هومان تبیین تاریخی الوهیت است ( یت اللهوی:1385 ،

است همچنین بوه لحواظ روش شوناوتی ،هور دو دیودگاه

ش ،1ص )36

تمدنی عالوه بر بهوره منودی از روش هوای کموی و کیفوی
جهانشمول ،در طور هوای وورد تحقیقواتی دارای مبوانی

نتيجهگيری:

روش شناوتی منحصر به وود و متفاوت در عرصۀ تحلیول

نتایج بهدست مده نشان میدهند بواوجود نکوه در هور دو

مسائل علوم انسانی و تمدن سازی هستند بر همین اساس،

الهیات ،جنبه هایی از وحدت گرایی و کثرت گرایوی وجوود

در ساحت روش شناسی با تلفی هر دو دیدگاه اسوالمی و

دارد ،کثرت گرایی در الهیات مسیحی و وحودت گرایوی در

غربی در حوز تفکر تمدنی ،بوه نحوو اعوم ،نگورش هوای

الهیات اسالمی غلبه دارد الهیات مسیحی از دور رنسانس

کاربردی به دست می یند

به این سو دچار تکثرگرایی شوده و بوا ایودئولوژیک شودن
مسیحیت ،کثرت گرای دینی ،نقو

مشوروعیت بخشوی در

منابع

ظهور پست مدرنیسم داشته است از سوی دیگور ،الهیوات

 -1یتاللهی ،حمیدرعا« ،)1385( ،ارزیوابی نگورشهوای

اسالمی مبتنی بر نگرش توحیودی بووده و بواوجود ظهوور

الهیوواتی پسووامدرن از منظووری فلسووفی بهووار» ،حکمووت و

سنت گرایی و جریان های روشنفکری جنبۀ وحودت بخو

فلسفه ،سال دوم ،شماره 1

وود را تا به حال حفوظ کورده اسوت بور هموین اسواس،

 -2احمدى ،بابوک ،)1373( ،مدرنیتوه و اندیشوه انتقوادى،

تعارض و تفاهم ،هم نسبی و هوم مطلو اسوت؛ بوه ایون

تهران ،نشر مرکر

صورت که تنها در سط روش های علمی و تکنیوک هوای

 -3اسالمى ندوشن ،محمد على ،)1371( ،فرهنگ و شوبه

کاربردی و تا حدی معرفتشناسی تمدن اسالمی بوا سوایر

فرهنگ ،تهران ،انتشارات یردان

تمدنها بهطوور نسوبی قرابوت و نردیکوی داشوته اسوت و
می توان در این حوزه ها گفتگو کرد؛ زیرا دین مبین اسوالم

1

منظور نظریۀ جنگ تمدنهای هانتینگتون است
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 -4اعوانی ،غالمرعا ،)1382( ،وورد جاویودان ،مجموعوه
مقاتت همای

نقد تجدد از دیدگاه سنت گرایان معاصور،

 -19سرر ،ا ،)1356( ،گفتاری در بواب اسوتعمار ،ترجموۀ
منوچهر هراروانی ،تهران ،انتشارات نگاه

تهران :دانشگاه تهران

 -20عطوواس ،نقیووب ،)1374( ،اسووالم و دنیوووی گووروی،

 -5اعوانی ،غالمرعوا ،)1387( ،فیلسووف سونت در میوان

ترجمۀ احمد رام ،انتشوارات موسسوۀ مطالعوات دانشوگاه

منازعه ،شهروند امروز ،تهران

تهران و موسسۀ بین المللی اندیشه و تمدن اسالمی موالری

 -6احمدى ،بابک ،)1380( ،معماى مودرنیته ،توهران ،نشر

(ایستاك)

مرکر

 -21گریفین ،دیوید ،)1381( ،وداونود و دیون در جهوان

 -7احمدی ،بابک ،)1373 ( ،مدرنیتوه و اندیشوۀ انتقوادی،

پسامدرن ،ترجمه و تحلیل حمیودرعوا یت الهوی ،تهوران،

تهران ،نشر مرکر ،چاپ اول

انتشارات فتاب توسعه

 -8بابایی ،حبیب اهلل ،)1393( ،کاوش نظوری در الهیوات و

 -22قووانع غر بووادى ،احموودعلى ،)1371( ،علوول انحطووا

تمدن ،تهران ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

تمدنها از دیدگاه قر ن ،تهران ،سازمان تبلیغات اسالمى

 -9پترسووون ،مایکوول و دیگووران ،)1379( ،عقوول و اعتقوواد

 -23جومعی از نوویسندگان1386( ،ش) ،جستاری نظوری

دینی ،ترجمۀ ابراهیم سلطانی و احمد نراقی ،تهران ،طور

در باب تمدن ،قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

نو ،چاپ سوم

 -24زرین کوب ،عبدالحسین1375( ،ش) ،کارنامۀ اسوالم،

 -10جوادی ملوی ،عبوداهلل ،)1381( ،دیون شناسوی ،قوم،

تهران ،امیرکبیر

اسراء ،چاپ اول

 -25ملکم همیلتون ،)1387( ،ترجمۀ محسن ثالثی ،تهران،

 -11جعفری ،محمدتقی ،)1372( ،تحقیقی در فلسفه علم،

انتشارات ثالث

تهران ،انتشارات دانشگاه صنعتی شری

 -26نصر ،سیدحسین ،)1384( ،معوارف اسوالم در جهوان

 -12سروش ،عبودالکریم ،)1380( ،صورا هوای مسوتقیم،

معاصر ،تهران ،علمی فرهنگی ،چاپ چهارم

تهران ،صرا  ،چاپ چهارم

 -27نصر ،سیدحسین ،)1383( ،رموان هوا و واقیوت هوای

 -13باومن ،زیگمون ،)1378( ،مدرنیته چیست؟ مدرنیته و

اسالم ،ترجمۀ شوهابالودین عباسوی ،تهوران ،سوهروردی،

مدرنیسم ،ترجموه و تودوین حسوینعلى نووروزى ،تهوران،

چاپ اول

نق

 -28نصوور ،سیدحسووین« ،)1380( ،معرفووت و معنویووت»،

جهان

 -14تیلی  ،پل ،)1376( ،الهیوات فرهنوگ ،ترجموۀ موراد

ماشاءاهلل رحمتی ،سهروردی ،اول

فرهادپور ،تهران ،طر نو

 -29نصر ،سیدحسین(« )1382نیاز به علم مقدس» ،حسن

 -15پوواپکین و دیگووران ،)1377( ،دیوون ،اینجووا و اکنووون،

میانداری ،طه ،دوم ،بهار

ترجمۀ مجید محمدی ،تهران ،نشر قطره

 -30نصر ،سیدحسین ،)1359( ،علوم و تمودن در اسوالم،

 -16پترسون ،مایکل ،)1377( ،عقل و اعتقاد دینی ،ترجمۀ

مترجم رام احمد ،چاپ دوم ،تهران ،ووارزمی

احمد نراقی و ابراهیم سلطانی ،تهران ،طر نو

 -31نصر ،سیدحسین ،)1385( ،ال  ،اسوالم و تنگناهوای

 -17چیتیووک ،ویلیووام ،)1388( ،علووم جهووان ،علووم جووان،

انسووان متجوودد ،متوورجم انشوواءاهلل رحمتووی ،تهووران ،دفتوور

تهران ،نشر اطالعات

پژوه

 -18داوری اردکانی( )1382تقابل میان سنت و تجدد چه

 -32نصوور ،سیدحسووین ،)1385( ،ب ،در جسووتجوی اموور
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و نشر سهروردی ،زمستان

قدسی ،ترجمۀ سیدمصطفی شهر یینی ،تهران ،نشر نی

ووان
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 -33نصر ،سیدحسوین ،)1384( ،الو  ،جووان مسولمان و

ترجمۀ طواطهوس میکائلیوان ،تهوران ،انتشوارات علموی و

دنیای متجدد ،ترجمۀ مرتضی اسوعدی ،تهوران ،طور نوو،

فرهنگی

چاپ ششم

 -46میلنر ،اندرو و ج  ،براویوت ،)1385( ،در مودی بور

 -34نصر ،سیدحسین ،)1384( ،ب ،دین و نظام طبیعوت،

نظریۀ فرهنگی معاصر ،جمال محمدی ،تهران ،ققنوس

ترجمۀ محمدحسن غفوری ،تهران ،حکمت
 -35راسل برترانود ،)1340( ،تواریخ فلسوفه غورب ،ج ،1
ترجمۀ نج

دریابندری ،تهران ،شرکت سهامی کتاب های

جیبی
 -36گریفین ،دیوید ،)1381( ،وداونود و دیون در جهوان
پسووامدرن ،ترجمووه و تحلیوول حمیودرعوووا یووتالهووی،
انتشارات فتاب توسعه ،تهران
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ترجمۀ اسماعیل قدیمی ،تهران ،قصیدهسرا
 -37کهووون ،ترنووس ،)1384( ،مووتنهووایی برگریووده از
مدرنیسم تا پست مدرنیسم ،ترجمۀ عبودالکریم رشویدیان،
تهران ،نشر نی
 -38جووووی دان ،رابوووورت ،)1384( ،نقوووود اجتموووواعی
پست مدرنیته :بحران هوای هویوت ،ترجموۀ صوال نجفوی،
 -39نوذری ،حسینعلی ،)1379( ،نگاهی به زندگی و رای
فرانسوا لیوتار ،مجموعه مقاتت ،تهران ،نق

جهان ،چاپ

اول
 -40هیک ،جان ،)1379( ،فلسفۀ دین ،ترجموۀ بهورام راد،
تهران ،الهدی ،چاپ اول
 -41هیووک ،جووان ،)1386( ،مباحووث پلورالیسووم ،ترجمووۀ
عبالرحیم گواهی ،تهران ،علم ،چاپ اول
 -42ن  ،کیت ،)1388( ،محمدتقی دلفروز ،جامعه شناسی
سیاسی معاصر ،تهران ،انتشارات کویر
 -43عمید،حسن ،)1376( ،فرهنوگ عمیود ،ج  ،1تهوران،
انتشارات امیرکبیر ،چاپ یازدهم
 -44نجفی ،موسی ،)1392( ،نظریۀ تمدن جدید اسوالمی،
اصفهان ،نشر رما
 -45هوردرن ،ویلیام ،)1368( ،راهنمای الهیات پروتستان،
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